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Nº16 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 22 de julho de 

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

Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 dezanove de julho de dois mil e vinte e um. --- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

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

Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente reunião ordinária 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

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

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

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

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

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

a) “Projeto de inclusão “Cultura para todos” arrancou com atelier de 

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

deu nota que a sessão de abertura do atelier de teatro “Lenda em que 

existimos”, que decorreu no passado dia 7 de julho, na Sala Multiusos 

do Centro Cultural de Chaves, marcou o início de um ciclo de ateliers 

temáticos, com a duração de 12 meses, integrados no projeto “Cultura 

Para Todos – A Criatividade Eleva o Espírito, Agita Outros Mundos”. - 

O atelier de teatro vai contar com um total de 25 sessões, com 

workshops formativos para um espetáculo inclusivo, e quatro workshops 

temáticos, nomeadamente de sensibilização para a integração na 

atividade, postura e dicção no contexto teatral/comunicação 

expressiva, técnicas de dinâmicas de grupo e técnicas de exercícios 

teatrais em palco. -------------------------------------------------- 

Esta atividade dará oportunidade aos participantes de conhecerem e 

explorarem a arte de representação teatral, com aprendizagens desde a 
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criação de guiões, figurinos e cenários, até ações de promoção e 

sensibilização para a comunidade, com o objetivo final de dar a 

conhecer um pouco mais da cultura da região, através de representação 

de lendas locais, bem como a promoção da comunicação entre eles. ---- 

Este projeto pretende promover a aquisição e desenvolvimento de 

competências básicas profissionais, sociais e pessoais, junto de 

grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, através da dinamização 

de vários ateliers que integram práticas artísticas e culturais, com 

especial enfoque na Música, Teatro, Artesanato, Dança e Artes Manuais. 

b) “14º Encontro Nacional da Associação de Professores de Português 

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

Vaz, deu nota que a Associação de Professores de Português escolheu a 

cidade de Chaves para acolher o 14º Encontro Nacional da Associação 

de Professores de Português, este ano subordinado ao tema “Português: 

avaliação na aprendizagem”. ----------------------------------------- 

Durante dois dias, docentes, investigadores e especialistas propuseram 

e discutiram caminhos e soluções didáticas sobre o papel da avaliação 

na melhoria das aprendizagens na disciplina de Português, nos ensinos 

básico e secundário, particularmente, num tempo de excecionalidade da 

vida escolar, criada pela atual situação pandémica. ----------------- 

Com quatro subtemas em debate, nomeadamente a “Avaliação de 

conhecimentos, capacidades e atitudes nos vários domínios do 

Português”, “Educação inclusiva vs avaliação inclusiva”, “Aprender 

mais e melhor: o estado da arte das ciências cognitivas” e “Modalidades 

e instrumentos de avaliação”,  aprofundou-se uma reflexão conjunta 

sobre as questões da avaliação na referida disciplina, que a todos os 

professores diz respeito, no sentido de ser melhorada a qualidade do 

ensino e da aprendizagem e de forma a serem alcançadas as competências 

previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.-- 

Esta iniciativa de âmbito nacional surgiu de um compromisso 

estabelecido entre a Associação de Professores de Português, o 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo e representantes locais. -- 

c) “Exposição “As nossas águas têm história” no Posto de Turismo do 

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

Vaz, deu nota que durante os meses de julho e agosto, estará patente 

no Posto de Turismo do Alto Tâmega a exposição “As nossas Águas têm 

história”, uma iniciativa promocional que contempla a apresentação de 

um espólio histórico de garrafas Vintage das empresas de águas do Alto 

Tâmega e a distribuição gratuita de águas de Vidago, Pedras Salgadas, 

Campilho e Carvalhelhos aos visitantes, com participação especial dos 

colecionadores Júlio Silva e Rui Alves. ----------------------------- 

Esta iniciativa pretende promover o produto endógeno – Água, sendo ela 

mineromedicinal e/ou engarrafada para consumo e, ao mesmo tempo, 

recordar e apresentar aos turistas, a história e o desenvolvimento das 

garrafas das empresas de águas da região. --------------------------- 

d) “Inaugurada obra de requalificação exterior da Igreja de Nossa 

Senhora da Azinheira“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que foi inaugurada a obra de requalificação 

exterior da Igreja de Nossa Senhora da Azinheira, na presença da 

Diretora Regional de Cultura do Norte, Laura Castro, e do Presidente 

da Fundação Iberdrola Espanha, Fernando García Sánchez. ------------- 

A intervenção resulta de Protocolos celebrados entre a Fundação 

Iberdrola, a Iberdrola Generación (Projeto Tâmega), a Direção Regional 

de Cultura do Norte e o Município de Chaves, num investimento global 

de 173 mil euros. --------------------------------------------------- 

A obra de reabilitação exterior, executada pela empresa Reabitarte – 

Reabilitação, Restauro e Conservação, contemplou trabalhos de 
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substituição integral da cobertura, incluindo o reforço estrutural da 

mesma, a substituição de rufos e caleiras, a limpeza e tratamento das 

alvenarias exteriores, bem como de elementos decorativos, o restauro 

de portas, vitrais e gradeamentos de proteção, assim como a drenagem 

periférica em toda a zona envolvente da Igreja, propriedade do Estado 

Português. --------------------------------------------------------- 

A intervenção foi financiada pela Fundação Iberdrola, através do Plano 

de Intervenção Românico-Atlântico, e pela Iberdrola Generación 

(Projeto Tâmega), no âmbito do Protocolo de Financiamento das Medidas 

de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega, que visa essencialmente a valorização de 

património cultural. ------------------------------------------------ 

e) “Chaves integra lista dos 43 concelhos em risco elevado“ - Sobre 

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

na sequência de uma reunião do Conselho de Ministros ocorrida no 

passado dia 15 de julho, o concelho de Chaves será abrangido pelas 

alterações das medidas aplicáveis no âmbito da situação de calamidade, 

uma vez inserido na lista dos 43 concelhos em risco elevado. -------- 

Nesse sentido, de acordo com os dados de evolução da situação 

epidemiológica no território nacional continental e tendo em conta a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2021, de 15 de julho, que 

atualiza a RAM 74-A/2021, de 9 de julho, resultaram as seguintes 

medidas: ----------------------------------------------------------- 

- Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00; -------- 

- Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam; --------- 

- Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30. A 

limitação do número do número de pessoas por mesa mantém-se: máximo 

de 6 pessoas por mesa no interior e de 10 pessoas por mesa na esplanada. 

Relativamente aos restaurantes, às sextas-feiras a partir das 19h00 e 

aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia, o acesso para 

serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores 

de certificado digital ou teste negativo; --------------------------- 

- Exigência de teste negativo ou certificado digital para o acesso a 

estabelecimentos turísticos e de alojamento local; ------------------ 

- Espetáculos culturais até às 22h30; ------------------------------- 

- Casamentos e batizados com 50 % da lotação; ----------------------- 

- Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços 

até às 21h00; ------------------------------------------------------- 

- Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem 

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

- Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;- 

- Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção 

Geral da Saúde (DGS); ----------------------------------------------- 

- Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação; --------- 

Aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma 

taxa de incidência superior a 120 casos por cem mil habitantes nos 

últimos 14 dias, ou superior a 240 se forem concelhos de baixa 

densidade, poderão ainda aplicar-se regras específicas de controlo da 

pandemia. ---------------------------------------------------------- 

f) “Encerramento temporário das Termas de Chaves“ - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que devido ao aumento 

do número de casos de Covid-19 em Chaves, o concelho encontra-se em 

situação de risco elevado, circunstância que, ao abrigo do Art. 42º 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, determina o 

encerramento dos estabelecimentos termais. -------------------------- 
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Desta forma, as Termas de Chaves encontram-se encerrada desde o passado 

dia 17 de julho, e assim terão que permanecer até que os números baixem 

e a situação melhore. ----------------------------------------------- 

g) “Eventos culturais noturnos cancelados“ - Sobre este assunto, o 

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

Chaves decidiu cancelar todos os eventos culturais noturnos, que tinha 

programado, até ao final do mês de julho, devido ao agravamento da 

situação pandémica no concelho. ------------------------------------- 

O Município de Chaves apela, assim, a todos os munícipes que adotem 

as medidas de proteção individual que têm vindo a ser recomendadas 

pela Direção-Geral de Saúde, numa perspetiva de promoção da saúde 

pública e de contenção deste surto no nosso concelho. --------------- 

h) “Fase de submissão de propostas ao Orçamento Participativo está a 

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

Vaz, deu nota que o está a terminar a fase de submissão de propostas 

à edição deste ano do Orçamento Participativo (OP) de Chaves. ------- 

Os cidadãos interessados em participar podem apresentar as suas ideias 

de projeto até ao próximo dia 31 de julho, por via eletrónica (através 

do portal op.chaves.pt) por e-mail (envio do formulário para o correio 

eletrónico op@chaves.pt) ou por carta dirigida à equipa coordenadora 

do OP Chaves. ------------------------------------------------------- 

Recorde-se que os flavienses podem apresentar as suas propostas a duas 

componentes: Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção 

e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos, com propostas até 

250.000€ e componente nº 2 - Promoção e Dinamização de Projetos de 

âmbito Cultural e Desportivo, com propostas até 30.000€. ------------ 

Os interessados poderão obter mais informações no portal do OP Chaves, 

em http://op.chaves.pt ---------------------------------------------- 

i) “Ateliers para a Vida” na promoção da coesão social“ - Sobre este 

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

encontram abertas as inscrições para atividades que decorrerão no 

Centro Cívico de Chaves. -------------------------------------------- 

Com o intuito de promover atividades ocupacionais, potenciando o 

desenvolvimento pessoal e social de indivíduos pertencentes a grupos 

socialmente vulneráveis, empenhados em viver e em partilhar saberes e 

aprendizagens, o Município de Chaves desenvolveu o projeto de coesão 

social “Ateliers para vida”. ---------------------------------------- 

Através da formação nas áreas de trabalhos manuais/artísticos como 

bordados, costura, malhas, rendas, pintura, restauro, reciclagem, 

entre outras, pretende-se estimular as capacidades funcionais, físicas 

e cognitivas dos participantes, ao mesmo tempo que se reforça o 

convívio e os laços sociais. ---------------------------------------- 

Com estas atividades ocupacionais objetiva-se ainda fomentar a 

criatividade, desenvolver a motricidade fina, precisão manual e a 

coordenação psicomotora dos utentes, garantir o acesso a atividades 

de aprendizagem, estimular a comunicação, expressão, socialização, 

recreação e divertimento e por fim promover competências de 

relacionamento interpessoal e autonomia, bem-estar e participação. -- 

Os interessados poderão inscrever-se presencialmente na Divisão de 

Educação e Ação Social do Município de Chaves, sita Travessa Beco do 

Jardim nº175, na freguesia da Madalena e Samaiões, ou através dos 

contactos 276 340 500 e 960 441 667. -------------------------------- 

Projeto financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ 
Fundo Social Europeu. ----------------------------------------------- 
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III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DRA. MARIA 

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

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

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

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

Seguidamente, associou-se ao voto de congratulação apresentado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, no início da presente reunião, relativo 

à forma como decorreu o “14º Encontro Nacional da Associação de 

Professores de Português” em Chaves, no qual teve a oportunidade de 

participar, como professora de português. --------------------------- 

O referido “Encontro” teve uma participação “mista” justificada pela 

pandemia, havendo muitos docentes que se deslocaram de vários pontos 

do País para Chaves e outros estiveram online via “Zoom”, durante os 

dois dias do encontro. ---------------------------------------------- 

Os que estiveram presencialmente no “Encontro” ficaram fascinados com 

a cidade, com a nossa gastronomia, com a hospitalidade das pessoas, 

com a beleza do nosso património, ficando toda a gente encantada. --- 

Os que estiveram “online” ficaram a desejar conhecer Chaves. -------- 

Neste contexto, felicita o Município de Chaves por ter aderido a esta 

iniciativa, é sempre bom, pois promove-se o concelho, criando uma boa 

imagem de Chaves. --------------------------------------------------- 

Terminando, a sua intervenção deixou um repto, relativamente à Estrada 

Nacional 103, tendo sido veiculado nas notícias, que poderia, 

eventualmente, ser criado um projeto supramunicipal, à semelhança do 

existente com a “EN2”. ---------------------------------------------- 

A “Estrada Nacional 103” une o Minho a Trás os Montes, são 260km de 

curvas e contra-curvas com paisagens belíssimas, aldeias históricas e 

uma gastronomia extraordinária, questiona se o Município de Chaves 

estará disponível para dar o “a partida”, e criar em parceria com 

outros Municípios um conjunto de sinergias, para capitalizar este 

produto que também nos beneficia, pois atravessa o nosso concelho. -- 

Com a Pandemia tem existido uma procura pelo interior e aldeias, 

particularmente, por onde existem pontos de água, albufeiras, rios e 

ribeiros. ---------------------------------------------------------- 

Nessa medida questiona se houve alguma evolução, e se o Município de 

Chaves está disponível para avançar com o desafio aos outros 

municípios, no sentido de conseguir mais este produto turístico para 

a região. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ao longo das últimas semanas, têm existido algumas abordagens com 

vista à identificação de uma ação concertada dos municípios 

atravessados pela “Estrada Nacional 103”, dinamizada pelo Turismo 

Porto e Norte. Neste contexto, foi já efetuada uma visita pela 

Secretaria de Estado do Turismo com o objetivo de identificar eventuais 

pontos de interesse nesta via nacional. ----------------------------- 

O projeto ainda se encontra numa fase embrionária, existindo a 

ideia/intenção de agregar a mobilidade a outros produtos turísticos 

diferenciadores da “Estrada Nacional 2”, tendo como elemento 

identitário a “EN103”.----------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 
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1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 09 de julho de 2021. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

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

AVENTURA E TURISMO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº58/STL/2021. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação denominada “ASSOCIAÇÃO WILDFUN – 

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

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

Chaves veio solicitar a este Município a respetiva autorização/licença 

para a realização de uma prova denominada” Modalidade de corridas de 

obstáculos”, que terá lugar nos dias31 de julho e 1 de agosto, do 

corrente ano. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

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

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

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

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

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”; ----------- 

3.3 Considerando, ainda, que a apreciação e decisão da eventual isenção 

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

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

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

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

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

3.4  Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos a saber; --------------------------------------- 
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- Documento comprovativo da natureza de associação; ----------------- 

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

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

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

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

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

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

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

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

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

Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

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

133.80 (cento e trinta e três euros e oitenta cêntimos); ------------ 

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

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

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

a) Que seja autorizada a isenção do pagamento das respetivas taxas, 

no valor de € 133.80( cento e trinta e três euros e oitenta cêntimos 

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

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, mediante deliberação 

tomada pelo órgão executivo na próxima reunião que vier a ser 

realizada; ---------------------------------------------------------                                                                         

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

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

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

Chaves, 15 de julho 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 14/07/2021 --------------------------------------------- 

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

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

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

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

2021.07.16. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS “FESTIVAL DE MÚSICA DO MUNDO”. REQ: 

ASSOCIAÇÃO ENRAIZANTE, ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ARTÍSTICO, LOCAL E DO PATRIMÓNIO CULTURAL/TRADICIONAL DA REGIÃO DO A. 

TÂMEGA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 56/STL/2021. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação denominada “Associação Enraizante”, 

com sede no Largo da Estação – Centro Cultural de Chaves veio solicitar 

a este Município a respetiva autorização/licença para a realização de 

dois eventos, designadamente, 30 de julho “TRILHOS COM ALMA” das 19h00 

ás 23h00 horas, festival de “MUSICA DO MUNDO” das 19h00 horas do dia 

31/07 às 04h00 horas do dia 1 de agosto em Loivos. ----------------- 
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2. Considerando que, no aludido requerimento, a “Associação 

Enraizante” solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas 

administrativas correspondentes; ------------------------------------ 

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

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

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

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

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

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

“As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”; ----------- 

3.3 - Considerando, ainda, que a apreciação e decisão da eventual 

isenção do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação 

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

deverá ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza 

jurídica das entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos 

demais elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no 

n.º8,do art. 24º do referido Regulamento Municipal. ----------------- 

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos a saber; --------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

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

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

Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

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

144.95 (cento e quarenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos);  

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

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

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

a) Que seja autorizada a  isenção das respetivas taxas, no valor de 

€144.95 (cento e quarenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos), 

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

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, mediante deliberação 

tomada pelo órgão executivo na próxima reunião que vier a ser 

realizada;   --------------------------------------------------------                                                                          

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

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

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

Chaves, 12 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A Assistente Administrativa ----------------------------------------- 

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

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

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

NEGREIRO, DE 15/07/2021 --------------------------------------------- 
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Atento o teor da presente informação é de adotar a estratégia nela 

contida. À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

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

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

2021.07.16. -------------------------------------------------------- 

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 

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

 

 

1. DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE – 12 DE AGOSTO DE 2021. INFORMAÇÃO 

Nº 37/DJD/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de agosto, por 

resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à 

recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela 

Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de agosto de 1998. ---------- 

2. Esta comemoração constitui uma oportunidade para assinalar o papel 

da população jovem sobre as questões fundamentais do nosso tempo. 

Atualmente os jovens têm um papel crucial na implementação dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ---------------------------

3. Na edição deste ano foi definido, como tema central, “Transformar 

Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil para a Saúde Humana e 

Planetária”, um tema que permite aos/às jovens a oportunidade de 

integrar as suas vozes, ações e iniciativas, bem como defender o seu 

envolvimento pleno, universal e equitativo em esforços para enfrentar 

os enormes desafios que a humanidade enfrenta. ----------------------

4. O Instituto Português do Desporto e Juventude, no passado dia 12 

de julho de 2021, veio através de correio eletrónico, que se anexa à 

presente informação, convidar o Município de Chaves a associar-se a 

esta comemoração. ---------------------------------------------------

5. Considerando que o Instituto Português do Desporto e Juventude, 

sugere, à semelhança do ano transato, que se conceda oportunidades, 

benefícios e/ou ofertas direcionadas à população jovem, durante o dia 

12 de agosto. ------------------------------------------------------- 

6. Para a comemoração deste dia, sugerimos a colaboração de alguns 

serviços do Município de Chaves, tais como, a Divisão de Cultura e 

Turismo, para em conjunto proporcionarem aos jovens, dos 12 aos 29 

anos, nos dias 12 de agosto, algumas valências afetas a esses serviços. 

7. Considerando que o Município de Chaves proporciona regularmente 

entrada livre no Museu da Região Flaviense, Núcleo Museológico 

Ferroviário e Biblioteca Municipal, pretendendo englobar as mesmas 

regalias, no dia 12 de agosto, no Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso e no Museu Militar, aos jovens dos 12 aos 29 anos; -----------

8. Considerando que o Município de Chaves, no dia 12 de agosto, irá 

promover as peças de Teatro, FADO MIMADO pelo Grupo D’Orfeu AC 

(Águeda), às 16h00 nos Jardins das Caldas e A VERDADEIRA TRAGÉDIA DE 

PEDRO & INÊS, pelo Grupo Jangada (Lousada), às 21h00 no Largo General 

Silveira, com entradas gratuitas, mediante a lotação disponível; ----

9. Considerando que após contacto com a Dra. Fátima Pinto, da Gestão 
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de Equipamentos do Município de Chaves, consubstanciado na proposta 

de no dia 12 de agosto, proporcionar o acesso gratuito à Piscina do 

Rebentão, aos jovens dos 12 aos 29 anos, a mesma mereceu o seu melhor 

acolhimento; -------------------------------------------------------

10. Considerando que após contacto com o Presidente da Direção da 

Vidagustermas, Sr. Rui Branco, consubstanciado na proposta de no dia 

12 de agosto, proporcionar de igual forma acesso gratuito no Museu 

João Vieira (Vidago), aos jovens dos 12 aos 29 anos, a mesma mereceu 

o seu melhor acolhimento; -------------------------------------------

11. Considerando por fim, que o Município de Chaves se irá associar a 

esta comemoração concedendo benefícios e/ou ofertas direcionadas à 

população jovem, durante o dia 12 de agosto, de acordo com a tabela 

em anexo à presente informação. ------------------------------------- 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Tendo em conta as razões de facto acima enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário que delibere sobre o seguinte: ----

a) Que de acordo co o carater universal de gratuitidade existente no 

Museu da Região Flaviense, Núcleo Museológico Ferroviário e Biblioteca 

Municipal, seja concedida, aos jovens, dos 12 aos 29 anos, no dia 12 

de agosto a entrada gratuita no Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso e no Museu Militar, de acordo com a tabela em anexo à presente 

informação; --------------------------------------------------------

b) Após aprovação superior, mais se propõe o seu encaminhamento à 

Divisão de Cultura e Turismo, ao Presidente da Direção da 

Vidagustermas, e à Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, para 

os devidos efeitos, muito concretamente no que diz respeito aos 

procedimentos a ter com as supramencionadas medidas. ---------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 14 de julho de 2021 -----------------------------------------             

O Chefe de Divisão de Juventude e Desporto -------------------------- 

(Maciel Duque) ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.07.15. ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. PROCESSO Nº01/2018. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/ SHSDPC/Nº385/2021. ------------------------ 

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 2021.07.12.------------------------------------------------------  

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 

13/07/2021 --------–------------------------------------------------

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3. “ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA” – DESTINADAS AOS ALUNOS 

COM NECESSIDADES EDUCATIVAS, NAS INTERRUPÇÕES LETIVAS - ANO LETIVO 

2021/2022. INFORMAÇÃO Nº72/DEAS-UE/2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Município de Chaves, em colaboração com o Agrupamento de Escolas Dr. 

António Granjo, é responsável pela organização e gestão das 

“Atividades de Animação e Apoio à família”, nas interrupções letivas, 

destinadas aos alunos com Necessidades Educativas, que se realizam na 

Escola Dr. Francisco Gonçalves Carneiro. ---------------------------- 

Considerando que, o nº12 da Resolução do Conselho de Ministros 

nº90/2021, de 07 de julho, determina que “se mantêm em vigor, durante 

o ano letivo 2021/2022, com as necessárias adaptações, os nºs 2, 4 a 

19 inclusive e 21 da Resolução do Conselho de Ministros nº53-D/2020, 

de 20 de julho, que estabeleceu as medidas excecionais e temporárias 

para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19; ---------------------------------------------------- 

Considerando que, o Despacho nº2726-A/2021, de 08 de julho, aprova o 

calendário, para o ano letivo 2021/2022, de atividades educativas e 

letivas, designadamente o início e o termo das mesmas, bem como os 

períodos de interrupção; -------------------------------------------- 

Considerando que, compete à Direção de cada Agrupamento de Escolas a 

elaboração/atualização do Plano de Contingência para a COVID-19, antes 

do início das atividades, em regime presencial, e pela aplicação das 

medidas gerais à educação pré-escolar e às ofertas educativas e 

formativas dos ensinos básico e secundário; ------------------------- 

Considerando que, o Plano de Contingência para a COVID-19, elaborado 

e aprovado pela direção de cada Agrupamentos de Escolas, e as referidas 

orientações, referentes à organização escolar, estendem-se às 

“Atividades de Animação e Apoio à Família”, destinadas aos alunos com 

necessidades educativas, sendo da responsabilidade do docente 

contratado pelo Município, para o desenvolvimento das referidas 

atividades, assegurar a aplicação e execução das referidas medidas, 

durante o seu período de funcionamento; ----------------------------- 

Considerando que, as “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, 

nas interrupções letivas, para os alunos com Necessidades Educativas 

são uma resposta às necessidades das famílias, devido à dificuldade 

de conciliação entre a vida laboral dos pais/encarregados de educação 

e o funcionamento dos respetivos estabelecimentos de ensino; -------- 

Considerando que as referidas atividades se destinam às crianças com 

Necessidades Educativas, que frequentam a escolaridade obrigatória; - 

Considerando que, é necessário determinar a comparticipação familiar, 

para o ano letivo 2021/2022, pela utilização das “Atividades de 

Animação e de Apoio à Família”, nos períodos de interrupção letiva, 

uma vez que é uma componente não letiva; ---------------------------- 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 

33º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

deliberar no domínio da ação social escolar. ------------------------ 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim e face ao exposto propõe-se a V. Exa o seguinte: ------------- 

a) Que sejam aprovadas as normas de funcionamento das “Atividades 

de Animação e Apoio à Família” para vigorarem no ano letivo 2021/2022, 

que definem os valores da comparticipação familiar, pela participação 

dos alunos com necessidades educativas, nos períodos das interrupções 

letivas, mantendo-se os valores do ano letivo 2020/2021; ------------ 
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b) Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do 

agregado familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido 

encargo, poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação 

de Câmara e tendo como fundamentação relatório técnico elaborado pela 

Unidade Flexível de 3º grau de Educação. ---------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte do Sr. Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, sugere-se o seu encaminhamento para a 

próxima reunião de Câmara Municipal, para deliberação. -------------- 

À consideração superior, ------------------------------------------- 

Chaves, 14 de julho de 2021 ----------------------------------------                   

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

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Normas de funcionamento das “Atividades de Animação e Apoio 

à Família” para os alunos com Necessidades Educativas, para vigorarem 

no ano letivo 2021/2022; -------------------------------------------- 

Encargo previsto com o docente referente ao ano letivo 2020/2021 ----

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

Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família, para 

alunos com Necessidades Educativas, nas interrupções letivas e nos 

meses de junho (após o final do ano letivo) e julho. ---------------- 

A Direção de cada Agrupamento de Escolas é responsável pela 

elaboração/atualização do Plano de Contingência para a COVID-19, antes 

do início das atividades em regime presencial e pela aplicação das 

medidas gerais à educação pré-escolar e às ofertas educativas e 

formativas dos ensinos básico e secundário. As referidas orientações 

estendem-se às “Atividades de Animação e Apoio à Família”, destinadas 

aos alunos com Necessidades Educativas. ----------------------------- 

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

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

O Município de Chaves assegura, durante as interrupções letivas 

previstas no calendário escolar, do ano letivo 2021/2022, e nos meses 

de junho, após o final do ano letivo, e julho, a ocupação lúdica dos 

alunos com necessidades educativas, na Escola Básica Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro. ------------------------------------------------- 

Interrupção letiva - intervalo de tempo, definido anualmente por 

despacho do Ministério da Educação, que irá compreender os seguintes 

períodos, referentes ao ano letivo 2020/2021: ----------------------- 

- Entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo; -------- 

- As interrupções letivas do Natal, Carnaval e Páscoa; -------------- 

Fim do ano letivo e mês de julho - O início a 08 de junho e término a 

29 de julho. -------------------------------------------------------- 

As referidas atividades de apoio à família, funcionarão todos os dias 

não letivos, com exceção do mês de agosto e nas seguintes datas: ---- 

- 24 de dezembro; -------------------------------------------------- 

- 31 de dezembro; -------------------------------------------------- 

- Dia de Entrudo/Carnaval; ----------------------------------------- 

- Feriado Municipal do Concelho de Chaves; ------------------------- 

- Todos os Feriados do calendário civil; --------------------------- 

- Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu 

funcionamento seja comprometido por motivos alheios ao Município de 

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

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

As referidas atividades decorrerão na Escola Básica Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro. ------------------------------------------------- 

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

Horário de funcionamento ------------------------------------------- 
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O horário de funcionamento das atividades lúdicas será o seguinte: -- 

Das 8h30m às 18h00 -------------------------------------------------- 

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

Destinatários ------------------------------------------------------ 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família destinam-se aos alunos 

com necessidades educativas, no âmbito do Decreto-Lei nº54/2018, de 

06 de julho. -------------------------------------------------------- 

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

Inscrição ---------------------------------------------------------- 

As inscrições podem ser feitas, pelos interessados, junto do respetivo 

Agrupamento de Escolas, através do preenchimento da ficha de inscrição 

ou no Centro Cultural. --------------------------------------------- 

A Inscrição para frequentar as referidas atividades não implica 

integração imediata nas mesmas, pois deverão ser observados os 

seguintes requisitos: ----------------------------------------------- 

- Confirmação junto do Agrupamento de Escolas da situação do aluno no 

âmbito do Decreto-Lei nº54/2018, de 06 de julho e do escalão de ação 

social em que se integra; ------------------------------------------- 

- Existência de número mínimo de utilizadores; ---------------------- 

Após a receção das fichas de inscrição será dado conhecimento ao 

respetivo Agrupamento de Escolas, das crianças em condições de poderem 

frequentar as referidas atividades. --------------------------------- 

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

Custo -------------------------------------------------------------- 

A participação nas referidas atividades tem um custo semanal, que não 

inclui o valor das refeições escolares, e a frequência destas 

atividades, não contempla a oferta de transporte escolar, sendo o 

transporte da responsabilidade do encarregado de educação. ---------- 
Escalão Valor semanal   

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar este período, efetuar-

se-á um desconto de 50% a cada irmão. ------------------------------- 

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

Seleção ------------------------------------------------------------ 

No ato da seleção será dada prioridade às crianças: ----------------- 

a) inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família, em todos os períodos e cuja situação sócio familiar assim o 

justifique, obrigando-se os agregados familiares, caso seja 

necessário, a demonstrar e justificar a necessidade; --------------- 

b) inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de modo parcial; -------------------------------------------- 

c) em caso de igualdade terá preferência a criança de menor idade. 

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

Faltas e desistências ---------------------------------------------- 

Qualquer que seja o número de faltas da criança, estas não afetam o 

valor semanal estipulado e em vigor à data. ------------------------- 

As desistências só são consideradas efetivas se comunicadas por 

escrito e remetidas ao Município de Chaves, com 5 dias úteis de 

antecedência, referente ao período a que pretende desistir. --------- 

O não cumprimento deste ponto implica o pagamento integral do respetivo 

período. ----------------------------------------------------------- 

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

Pagamento ---------------------------------------------------------- 
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As interrupções letivas têm um custo semanal, que não inclui o valor 

das refeições escolares, e o seu pagamento deverá ser efetuado entre 

o dia 1 e o dia 20 do mês seguinte em que ocorreu a interrupção letiva, 

através da rede multibanco ou no Gabinete de Atendimento do Município 

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

A interrupção letiva do carnaval está isenta de pagamento. ---------- 

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

Obrigações dos Pais/Encarregados de Educação ----------------------- 

Constitui obrigação dos Pais e Encarregados de Educação respeitar e 

cumprir as presentes normas de funcionamento das “Atividades de 

Animação e de Apoio à Família” destinadas às crianças com necessidades 

educativas, nomeadamente no que se refere: -------------------------- 

a) ao cumprimento do prazo de pagamento da comparticipação familiar; 

b) ao cumprimento do horário de entrega e recolha dos seus filhos ou 

educandos. --------------------------------------------------------- 

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

Omissões ----------------------------------------------------------- 

Caberá à Câmara Municipal interpretar a parte não especialmente 

prevista nas presentes normas. --------------------------------------

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

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, DE 

2021.07.15. --------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração da Sra. Chefe de Divisão. ----------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.07.15. -------------------------------------------  

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 2021.07.16. ------------------------------------------------------

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. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA” - NORMAS ANO LETIVO 

2021-2022. INFORMAÇÃO Nº73/DEAS-UE/2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No âmbito do “Acordo de Cooperação” celebrado entre a Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares /Direção de Serviços da Região Norte, 

o Instituto de Segurança Social,I.P.- Centro Distrital de Vila Real e 

o Município de Chaves, para o Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar, compete ao Município de Chaves a 

implementação  das “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, nos 

Jardins de Infância da rede pública, do Concelho de Chaves, destinadas 

a assegurar o acompanhamento das crianças antes e ou depois do período 

diário de atividades educativas. ------------------------------------ 

Considerando que, o nº12 da Resolução do Conselho de Ministros 

nº90/2021, de 07 de julho, determina que “se mantêm em vigor, durante 

o ano letivo 2021/2022, com as necessárias adaptações, os nºs 2, 4 a 

19 inclusive e 21 da Resolução do Conselho de Ministros nº53-D/2020, 

de 20 de julho, que estabeleceu as medidas excecionais e temporárias 

para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19; ---------------------------------------------------- 

Considerando que, o Despacho nº2726-A/2021, de 08 de julho, aprova o 

calendário, para o ano letivo 2021/2022, de atividades educativas e 
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letivas, designadamente o início e o termo das mesmas, bem como os 

períodos de interrupção; -------------------------------------------- 

Considerando que, a Direção de cada Agrupamento de Escolas é 

responsável pela elaboração/atualização do Plano de Contingência para 

a COVID-19, antes do início das atividades, em regime presencial, e 

pela aplicação das medidas gerais à educação pré-escolar e às ofertas 

educativas e formativas dos ensinos básico e secundário; ------------ 

Considerando que, o Plano de Contingência para a COVID-19, elaborado 

e aprovado pela direção de cada Agrupamentos de Escolas, e as referidas 

orientações referentes à organização da educação pré-escolar estendem-

se às “Atividades de Animação e Apoio à Família”, sendo da 

responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a 

aplicação e execução das referidas medidas, por parte dos monitores 

contratados, pelo Município, para o efeito; ------------------------- 

Considerando que, as “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, 

no âmbito da Educação Pré-Escolar, são uma resposta direta às 

necessidades das famílias e encontra-se consubstanciada em todos os 

tempos que ficam para além das 25 horas curriculares: as entradas, os 

almoços e os tempos depois das atividades educativas e destinam-se às 

crianças que frequentam a rede pública de Educação Pré-Escolar, sempre 

que a organização da vida dos agregados familiares o justifique e 

decorrem de acordo com o calendário escolar definido pelo Ministério 

de Educação; -------------------------------------------------------- 

Considerando que, a referida componente de apoio à família é alargada 

às interrupções letivas e ao mês de julho, de forma a satisfazer as 

necessidades das famílias, cujos educandos frequentam a rede pública, 

devido à dificuldade de conciliação entre a vida laboral dos 

pais/encarregados de educação e o funcionamento dos respetivos 

jardins-de-infância; ----------------------------------------------- 

Considerando que, para o ano letivo 2021/2022, para além da oferta das 

atividades de animação e apoio à família, a funcionarem de acordo com 

o calendário escolar definido pelo Ministério de Educação, mantem-se 

o funcionamento da referida componente nas interrupções letivas e no 

mês de julho, em três Jardins de Infância da rede pública, do Concelho 

de Chaves: Jardim de Infância do Centro Escolar, Jardim de Infância 

de Chaves e Jardim de Infância de Vidago. --------------------------- 

Considerando que, de acordo com o despacho conjunto nº300/97 de 4 de 

setembro, que aprova as normas que regulam a comparticipação dos pais 

e encarregados de educação no custo das componentes não educativas dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar, torna-se necessário 

determinar a comparticipação familiar, para o ano letivo 2021/2022, 

pela utilização das “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, nos 

Jardins de Infância da rede pública do concelho, que oferecem esta 

componente. -------------------------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 

33º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

deliberar no domínio da ação social escolar. ------------------------ 

Face ao exposto, tomo a liberdade de propor, ao Sr. Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, o seguinte: --------------------------- 

a) A aprovação das normas de funcionamento das “Atividades de Animação 

e Apoio à Família” para vigorarem no ano letivo 2021/2022 e que incluem 

os valores da comparticipação familiar da componente sócio - educativa 

de apoio à família/ prolongamento de horário, na rede pública da 

educação pré-escolar, mantendo-se os valores fixados no ano letivo 

2020/2021; --------------------------------------------------------- 

b) Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do agregado 

familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido encargo, 
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poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação de Câmara 

e tendo como fundamentação relatório elaborado pela Unidade de 

Educação. ---------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa., sugere-

se o seu encaminhamento para a próxima reunião de Câmara Municipal, 

para deliberação. -------------------------------------------------- 

À consideração superior, ------------------------------------------- 

Chaves, 15 de julho de 2021 ---------------------------------------- 

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

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Normas de funcionamento das Atividades de Animação e Apoio 

à Família - ano letivo 2021/2022 -----------------------------------

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

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

As “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, no âmbito da Educação 

Pré-Escolar, são uma resposta direta às necessidades das famílias e 

encontra-se consubstanciada em todos os tempos que ficam para além das 

25 horas curriculares: as entradas, os almoços e os tempos depois das 

atividades educativas e decorrem de acordo com o calendário escolar 

definido pelo Ministério da Educação. (Ponto I) --------------------- 

Esta componente de apoio à família é alargada às interrupções letivas 

e ao mês de julho, a funcionar em três Jardins de Infância da Rede 

Pública, do Concelho de Chaves: Jardim de Infância do Centro Escolar, 

Jardim de Infância de Chaves e Jardim de Infância de Vidago. (Ponto 

II) ---------------------------------------------------------------- 

Sendo a Direção de cada Agrupamento de Escolas responsável pela 

elaboração/atualização do Plano de Contingência para a COVID-19, antes 

do início das atividades em regime presencial e pela aplicação das 

medidas gerais à educação pré-escolar, o Plano de Contingência para a 

COVID-19, elaborado e aprovado pela direção de cada Agrupamentos de 

Escolas, e todas as orientações e medidas referentes à organização da 

educação pré-escolar estendem-se às “Atividades de Animação e Apoio à 

Família”, sendo da responsabilidade dos educadores titulares de grupo 

assegurar a aplicação e execução das referidas medidas, por parte dos 

monitores contratados, pelo Município, para o efeito; --------------- 

I - Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(AAAF) integradas no calendário escolar a definir pelo Ministério da 

Educação. ---------------------------------------------------------- 

As Atividades de Animação de Apoio à Família destinam-se às crianças 

cujos encarregados de educação não dispõem de horários compatíveis com 

o funcionamento normal do Jardim-de-infância e decorrem nos seguintes 

jardins-de-infância: ----------------------------------------------- 
Agrupamento Jardins de Infância 

Agrupamento de Escolas  

Dr. Júlio Martins 

Jardim de Infância de Vila Verde da Raia 

Jardim de Infância da Escola Básica Santa 

Cruz-Trindade 

Jardim de Infância de Santo Estevão 

Jardim de Infância de Mairos  

Jardim de Infância de Bustelo 

Agrupamento de Escolas  

Dr. António Granjo 

Jardim de Infância de Chaves 

Jardim de Infância de Nantes 

Jardim de Infância do Caneiro 

Jardim de Infância de Outeiro Jusão 

Jardim de Infância de Casas Novas 

Agrupamento de Escolas  

Fernão de Magalhães 

 

Jardim de Infância de Vidago 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO ------------------------------------------ 
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As Atividades de Animação e de Apoio à Família são planificadas pelos 

órgãos competentes dos agrupamentos de escolas, tendo em conta as 

necessidades dos alunos e das famílias, em articulação com o Município, 

sendo da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar 

a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das referidas 

atividades, por parte dos monitores contratados para o efeito. ------ 

A Divisão de Educação e Ação Social - Unidade de Educação é a 

responsável pela gestão desta componente em articulação com os 

respetivos Agrupamentos de Escolas/educadoras titulares. ------------ 

Cada monitor tem, diariamente, sob a sua responsabilidade entre 6 a 

20 crianças. -------------------------------------------------------- 

1. PERÍODOS DAS AAAF --------------------------------------------- 

As AAAF decorrem em dois períodos. O período da manhã e período da 

tarde. ------------------------------------------------------------- 

O período da manhã consiste na receção das crianças que chegam ao 

estabelecimento de ensino e no seu entretenimento durante a sua 

permanência até ao momento em que estas entram em horário escolar e 

na oferta do serviço de refeições. Este período subdivide-se em dois: 

o 1º e 2º prolongamento. -------------------------------------------- 

O período da tarde consiste na receção das crianças que saem do horário 

escolar até ao momento que são entregues aos encarregados de educação. 

O período da tarde divide-se em dois: o 3º e 4º prolongamento. ------ 

2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------- 

O horário de funcionamento do período da manhã e do período da tarde 

pode variar de acordo com as necessidades das famílias, mas de uma 

forma geral, o horário será o seguinte: ----------------------------- 
Período Nível de Ensino Horário 

 

Manhã 

 

1º Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

08h00 às 09h00 

ou 

08h30 às 09h00 

 

2º Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

12h00 às 13h30 

ou 

12h00 às 14h00 

 

Tarde 

 

3º Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

15h30 às 17h30  

ou  

16h00 às 17h30 

 

4º Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

17h30 às 18h30 

ou 

17h30 às 19h00 

3. INSCRIÇÃO ----------------------------------------------------- 

As inscrições para as AAAF devem ser feitas anualmente pelos 

interessados, no ato da matrícula ou junto da Divisão de Educação e 

Ação Social – Unidade de Educação, utilizando para o efeito a ficha 

de inscrição para as Atividades de Animação e de Apoio à Família – Ano 

letivo 2021/2022. --------------------------------------------------- 

A Inscrição para frequentar as AAAF, não implica integração imediata 

no mesmo, pois a mesma só será aceite depois de observados os seguintes 

requisitos: -------------------------------------------------------- 

- Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos; ---------- 

- Inexistência de dívidas de anos anteriores. ----------------------- 

Após a receção das candidaturas, será afixada, posteriormente, nos 

estabelecimentos de ensino, as listagens com o nome das crianças em 

condições de poderem frequentar as AAAF. ---------------------------- 

4. SELECÇÃO ------------------------------------------------------ 
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No caso de se verificar necessário proceder a seleção, será dada 

prioridade às crianças: --------------------------------------------- 

1) cujos encarregados de educação não disponham de horário compatível; 

2) cuja situação sociofamiliar assim o justifique. ------------------  

5. NÚMERO MÍNIMO E MÁXIMO DE CADA GRUPO -------------------------- 

Os grupos de crianças que frequentam as AAAF deverão ter um número 

mínimo de 06 alunos e um número máximo de 20 crianças, por animador. 

6. FALTAS / PRESENÇAS ----------------------------------------- 

Sem prejuízo do referido no ponto seguinte, qualquer que seja o número 

de faltas da criança nas AAAF, estas não afetarão o valor da 

mensalidade estipulada e em vigor à data. --------------------------- 

7. DESISTÊNCIAS -------------------------------------------------- 

As desistências só serão efetivadas após a receção do pedido, por 

escrito, dirigido à coordenadora, ou responsável do respetivo jardim-

de-infância, que posteriormente reencaminhará para a Divisão de 

Educação e Ação Social - Unidade de Educação. As desistências 

requeridas após o dia 8 de cada mês, obrigam os encarregados de 

educação ao pagamento total da mensalidade do mês referente à data de 

desistência. ------------------------------------------------------- 

8. MENSALIDADE --------------------------------------------------- 

Conforme o regulamentado pelo Despacho Conjunto 300/97, de 4 de 

setembro, as componentes não educativas são comparticipadas pelas 

famílias, de acordo com as respetivas condições socioeconómicas. 

Assim, o pagamento da mensalidade das AAAF, decorrerá de acordo com o 

escalão atribuído à criança pelas entidades competentes. Os valores 

da mensalidade das AAAF, encontram-se resumidos no quadro seguinte: 
Período Escalão Mensalidade 

 

 

 

Manhã 

 

1º Prolongamento 

A € 1.25 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º Prolongamento  

A Isento 

B 5.00€ 

C 10,00€ 

 

 

Tarde 

 

3º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar o prolongamento, 

efetuar-se-á um desconto de 50% em cada irmão. ---------------------- 

9. PAGAMENTO ----------------------------------------------------- 

As AAAF têm um custo mensal, com início no mês de outubro e término 

no mês de junho, que não inclui o valor das refeições escolares, e o 

seu pagamento deverá ser efetuado entre o dia 1 e o dia 20 do mês 

seguinte em que ocorreu o serviço, através da rede multibanco ou no 

Gabinete de Atendimento do Município de Chaves. --------------------- 

II - Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família nas 

interrupções letivas e no mês de julho ------------------------------ 



                                                                F. 163 

                                                                  _____________________ 

 
O Município de Chaves assegura durante as interrupções letivas 

previstas no calendário escolar, do ano letivo 2021/2022, e no mês de 

julho, a ocupação lúdica das crianças da Educação Pré-Escolar da Rede 

Pública do Concelho de Chaves, no Jardim de Infância da Escola Básica 

Santa Cruz-Trindade, no Jardim de Infância de Chaves e no Jardim de 

Infância de Vidago. ------------------------------------------------- 

Interrupção letiva - intervalo de tempo, definido anualmente por 

despacho do Ministério da Tutela, que compreende os seguintes 

períodos: ---------------------------------------------------------- 

- Entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo; -------- 

- As interrupções letivas do Natal, Carnaval e Páscoa; -------------- 

Fim do ano letivo e mês de julho – promoção de atividades, dentro e 

fora do espaço escolar, assegurando a guarda e ocupação das crianças. 

As referidas atividades de apoio à família, funcionarão todos os dias 

não letivos, com exceção do mês de agosto e nas seguintes datas: ---- 

- 24 de dezembro; -------------------------------------------------- 

- 31 de dezembro; -------------------------------------------------- 

- Dia de Entrudo/Carnaval ------------------------------------------ 

- Feriado Municipal do Concelho de Chaves; ------------------------- 

- Todos os feriados do calendário civil; --------------------------- 

- Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu 

funcionamento seja comprometido por motivos alheios ao Município de 

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

1. Local --------------------------------------------------------- 

As atividades nas Interrupções letivas e no mês de julho decorrem no: 

- Jardim de Infância da Escola Básica Santa Cruz-Trindade; ---------- 

- Jardim de Infância de Chaves; ------------------------------------- 

- Jardim de Infância de Vidago. ------------------------------------- 

O número mínimo de inscrições para o funcionamento das Atividades de 

Apoio à Família nas Interrupções letivas e no mês de julho será de 10 

utilizadores regulares, por estabelecimento de ensino, no entanto o 

Município de Chaves poderá, a título excecional e desde que devidamente 

fundamentado, autorizar o funcionamento das atividades, com um número 

menor. ------------------------------------------------------------- 

Sempre que o número mínimo não for cumprido para os jardins de Infância 

do Centro Escolar e de Chaves, o Município poderá optar por criar um 

grupo misto, a funcionar nas Instalações do Jardim de Infância da 

Escola Básica Santa Cruz-Trindade. ---------------------------------- 

2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------- 

O horário de funcionamento das atividades lúdicas nas interrupções 

letivas e no mês de julho será o seguinte: das 8h00m às 18h30m. ----- 

3. INSCRIÇÃO ----------------------------------------------------- 

As inscrições para as Atividades de Animação e de Apoio à Família nas 

interrupções letivas e no mês de julho devem ser feitas pelos 

interessados, após o ato da matrícula ou no início do ano letivo, 

junto da Divisão Educação e Ação Social – Unidade de Educação, no caso 

de renovação da matrícula, utilizando para o efeito a ficha de 

inscrição para as Atividades de Animação e de Apoio à Família – Ano 

letivo 2021/2022. ---------------------------------------------------  

O período entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo 

2021/2022, só poderá ser frequentado pelas crianças que, no ano letivo 

2020/2021, já tenham frequentado o respetivo Jardim de Infância. ---- 

As crianças matriculadas pela primeira vez poderão frequentar, a 

título excecional, desde que devidamente autorizado pela Direção do 

Agrupamento de Escolas. --------------------------------------------- 

A Inscrição para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família nas interrupções letivas e no mês de julho, não implica 
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integração imediata nas mesmas, pois deverão ser observados os 

seguintes requisitos: ----------------------------------------------- 

- Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos, para a 

respetiva seleção; -------------------------------------------------- 

- Inexistência de dívidas de anos anteriores; ----------------------- 

-Existência de número mínimo de utilizadores; ----------------------- 

Após a receção das candidaturas será afixada, posteriormente, nos 

Jardins de Infância supramencionados, as listagens com o nome das 

crianças em condições de poderem frequentar as Atividades de Animação 

e de Apoio à Família nas interrupções letivas e no mês de julho. ---- 

As interrupções letivas e atividades do mês de julho têm um custo 

semanal, independentemente do número de dias da interrupção e não 

inclui o valor das refeições escolares, que deverá ser pago à parte. 

A frequência destas atividades, não contempla a oferta de transporte 

escolar, sendo o transporte da responsabilidade do encarregado de 

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

4. SELECÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para o ano letivo 2021/2022, o número de vagas disponíveis é de 90 

vagas, distribuídas da seguinte forma: ------------------------------ 

- 30 vagas para o Jardim de Infância do Centro Escolar; ------------- 

- 30 vagas para o Jardim de Infância de Chaves; --------------------- 

- 30 vagas para o Jardim de Infância de Vidago; --------------------- 

A admissão a este serviço, irá obedecer às seguintes preferências: -- 

No ato da seleção será dada prioridade às crianças: ----------------- 

a) inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de modo regular durante o ano letivo 2021/2022, incluindo os 

períodos de interrupção letiva e mês de julho, nos jardins de Infância 

onde as referidas atividades se irão desenvolver e cuja situação sócio 

familiar assim o justifique, obrigando-se os agregados familiares, 

caso seja necessário, a demonstrar e justificar a necessidade; ------ 

b) inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de modo regular durante o ano letivo 2021/2022, nos jardins 

de Infância que integram o respetivo Agrupamento de Escolas; -------- 

c) inscritas só como utilizadores das Interrupções letivas e 

atividades do mês de julho; ----------------------------------------- 

d) em caso de igualdade terá preferência a criança de menor idade. -- 

5. FALTAS/DESISTÊNCIAS ------------------------------------------- 

Qualquer que seja o número de faltas da criança, estas não afetam o 

valor semanal estipulado e em vigor à data. As desistências só são 

consideradas efetivas se comunicadas por escrito e remetidas ao 

Município de Chaves, com 5 dias úteis de antecedência, referente ao 

período a que pretende desistir. O não cumprimento deste ponto implica 

o pagamento integral do respetivo período. -------------------------- 

6. PAGAMENTO ----------------------------------------------------- 

As interrupções letivas e o mês de julho têm um custo semanal, que não 

inclui o valor das refeições escolares, e o seu pagamento deverá ser 

efetuado entre o dia 1 e o dia 20 do mês seguinte em que ocorreu a 

interrupção letiva, através da rede multibanco ou no Gabinete de 

Atendimento do Município de Chaves. --------------------------------- 
 

Escalão 

 

Valor semanal para as interrupções letivas e mês de julho  

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar este período, efetuar-

se-á um desconto de 50% em cada irmão. ------------------------------ 
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7. OBRIGAÇÕES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ---------------- 

Constitui obrigação dos Pais e Encarregados de Educação respeitar e 

cumprir as presentes condições de funcionamento das “Atividades de 

Animação e de Apoio à Família” nomeadamente no que se refere: ------- 

a) ao cumprimento do prazo de pagamento da comparticipação familiar; 

b) ao cumprimento do horário de entrega e recolha dos seus filhos ou 

educandos. --------------------------------------------------------- 

8. Caberá à Câmara Municipal interpretar a parte não prevista nas 

presentes Normas ---------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, DE 

2021.07.15. --------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. À consideração da Sra. Chefe de Divisão. ----------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.07.15. -------------------------------------------  

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 2021.07.16. ------------------------------------------------------

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

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

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

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 3. -– 

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

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

 

 

3.3. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI E/OU IMT 

- PROCESSO 708/19 – JOSÉ ROQUE PENSO – RUA BISPO IDÁCIO, 35 – FREGUESIA 

DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 224/UVCH/21, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR EVA BASÍLIO, 

DATADA DE 6 DE JULHO DE 2021. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
O Sr. José Roque Penso na qualidade de proprietário, veio através do 

requerimento nº 2733/20, solicitar certidão comprovativa que o 

edifício que reconstruiu, na Rua Bispo Idácio nº 35, em Chaves, se 

localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: 

a) Pedido de emissão de certidão comprovativa de que um imóvel 

satisfaz os requisitos a que alude o artigo 45º, do Decreto-Lei nº 

215/89 de 1 de julho – Isenção de IMI. ----------------------------- 

Com o requerimento apresentou os seguintes documentos: ------------- 

• Documento comprovativo da qualidade de titular; --------------- 

• Certidão do Registo Predial do prédio urbano 7051-P; ---------- 

• Certidão de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira em 

nome de Maria Manuela da Caridade Antunes Antão – prazo de validade 

expirado; ---------------------------------------------------------- 

• Certidão de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira em 

nome de José Roque Penso – prazo de validade expirado (através de 

contacto telefónico cedida a nova certidão com prazo de validade válido 

em mão em 6-07-2021); ----------------------------------------------- 

• Declaração de não divida à Segurança Social em nome de Maria 

Manuela da Caridade Antunes Antão – prazo de validade expirado (através 

de contacto telefónico cedida a nova certidão com prazo de validade 

válido em mão em 6-07-2021); ---------------------------------------- 

• Declaração de não divida à Segurança Social em nome de José Roque 

Penso – prazo de validade expirado (através de contacto telefónico 

cedida a nova certidão com prazo de validade válido em mão em 6-07-

2021); ------------------------------------------------------------- 

• Caderneta Predial do prédio urbano 7051 (através de contacto 

telefónico cedida a caderneta predial em mão em 16-07-2021). ------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Bispo Idácio, freguesia de Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo da 

Conservatória com o nº 3389/20100415 e inscrito na respetiva matriz 

predial sob o artigo provisório nº 7051-P. -------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1 O Sr. José Roque Penso apresentou projeto de arquitetura no dia 

16 de setembro de 2019 através do requerimento nº 1961/19. ---------- 

1.2.2. O projeto foi aprovado por despacho do vereador responsável em 

22 de outubro de 2019, com informação favorável da Divisão de 

Salvaguarda do Centro Histórico, sendo concedido o alvará de obras de 

beneficiação/alteração nº 17/20 em 31 de janeiro de 2020. ----------- 

1.2.3. Em 25 de agosto de 2020 veio o requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 13 

de outubro de 2020, com o nº 160/20. -------------------------------- 
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1.2.4. O requerente promoveu à realização das obras de reabilitação 

do prédio urbano referenciado, cujo processo consta de arquivo 

municipal com o nº 708/19. ------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ------------------------------------------ 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI (artigo 45º do EBF). ------------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº 1 e do nº 4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. - 

3.4. No dia 29 de outubro de 2019 a comissão municipal fez uma vistoria 

ao prédio, com vista a verificar as condições de segurança e de 

salubridade. A comissão considerou que o estado de conservação do 

imóvel era de Mau (nível 2) conforme consta das fichas de avaliação, 

anexas ao processo nº 708/19. -------------------------------------- 

3.5. No dia 27 de abril de 2021 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Bom (nível 4) para todo o 

prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 45º 

do EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelo 

proprietário do imóvel, neste caso, subiram dois níveis acima do 

atribuído antes da intervenção. ------------------------------------ 
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3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 

reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em 

relação à situação do edifício antes da intervenção. ---------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.300%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação do perito 

oficial, obtida através de consulta no portal das finanças: -------- 

Imóvel 

Artigo 

matricial 7051 

Afetação Data 

Avaliação 

VPT1 IMI 

(1 ano) 

IMI 

(3anos) 

Fração A Habitação 2020-10-14 25.600,00 € 76,80 € 230,40 € 

Fração B Habitação 2020-10-14 59.990,00 € 179,97 € 539,91 € 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 256,77€ e de 

770,31€ por um período de 3 anos pela atribuição de isenção de IMI, 

referente ao imóvel objeto de apreciação. -------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome de Sr. José Roque Penso, contribuinte nº 

158 411 005, por um período de três anos, dando cumprimento ao disposto 

no nº 4 do artigo 45º do EBF. -------------------------------------- 

4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados pela requerente 

estão de acordo com o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 

de 27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios 

Fiscais do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o 

reconhecimento das isenções), está em condições de ser presente em 

reunião de Câmara Municipal, no sentido do órgão executivo municipal 

deliberar sobre a presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do 

artigo 16º do Regime Financeiro das Autárquicas Locais e Entidades 

Intermunicipais. --------------------------------------------------- 

4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica do 

Município encarregue de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira. 

4.4. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 16 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

Eva Basílio --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DATADO DE 16 DE JULHO DE 2021. --------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 16 DE JULHO DE 2021: --------------------------------------------- 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. --------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 16.07.2021.- 

                                                           
1 Valor Patrimonial Tributário -------------------------------------- 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

3.4. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO NA FREGUESIA DE VILA VERDE DA RAIA, 

CONCELHO DE CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 256/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS 

E DE MOBILIDADE, DA TÉCNICA SUPERIOR, SENHORA SÓNIA SALGADO, DATADA 

DE 2021.07.07. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1. Através do e-mail enviado a 4-07-2021, vem a Junta de Freguesia 
de Vila Verde da Raia, submeter à aprovação da Câmara Municipal, uma 

proposta para a atribuição de topónimo a um arruamento na referida 

freguesia. ---------------------------------------------------------  

1.2. A referida proposta, aprovada em reunião extraordinária da Junta 
de Freguesia de Vila Verde da Raia, realizada no pretérito dia 31-05-

2021, nos termos da ata que se anexa, visa atribuir a denominação de 

“Travessa do Fontanário”, ao arruamento cartografado nas imagens 

seguintes: --------------------------------------------------------- 
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2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA ------------------------------------- 

2.1. Nos termos das disposições previstas na alínea ss), do n.º1, do 
artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL) 

e no artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia do Município de Chaves (RMTNP), publicado em Diário da 

República pelo Aviso n.º 12587/2011, compete à Câmara Municipal, por 

iniciativa própria, ou sob proposta de outras entidades, deliberar 

sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as 

regras de numeração dos edifícios. ---------------------------------- 

2.2. Também, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.º1 
e nº2, do artigo 56.º, do Anexo 1, do RJAL, e no artigo 9.º, do RMTNP, 

as atribuições toponímicas devem ser publicadas em edital afixado nos 

lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da 

deliberação ou decisão, em boletim municipal e nos jornais regionais 

editados na área do município de Chaves, nos 30 dias subsequentes à 

tomada de decisão. ------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em 

causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que 

submeta a presente informação à consideração do Senhor Presidente, Dr. 

Nuno Vaz, para adoção da seguinte estratégia procedimental: --------- 

i). Aprovação prévia da proposta apresentada pela Junta de freguesia 

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

ii). Merecendo acolhimento por parte do Senhor Presidente, deverá a 

mesma ser submetida a reunião de câmara, com vista à obtenção de uma 

deliberação conducente à aprovação, por parte do Órgão Executivo 

municipal, da atribuição da denominação “Travessa do Fontanário”, ao 

arruamento em causa; ------------------------------------------------ 

iii). Uma vez conquistada a homologação por parte do Executivo 

Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-se que sejam 

determinados os seguintes procedimentos: ---------------------------- 

- Notificar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde 

da Raia, da decisão que recaiu sobre a presente informação; --------- 

- Publicação da decisão, em cumprimento do disposto no artigo 56º, do 

RJAL. -------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 7 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Sónia Salgado. ---------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.07.07: ------------- 

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 ao 

sancionamento da estratégia procedimental enunciada no seu ponto 3. À 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.07: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.5 ATRIBUIÇÃO DO TOPÓNIMO “RUA SERRA DO OLMO” – SERRA DO OLMO – VALE 

DE ANTA – ADITAMENTO À INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 184/DPM/2021 – SERRA DO 
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OLMO – INFORMAÇÃO Nº 259/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, 

DA TÉCNICA SUPERIOR, SENHORA SÓNIA SALGADO, DATADA DE 2021.07.09. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Na sequência de uma informação n.º 184/DPM/2021, prestada por esta 

Divisão em 28-05-2021, submetida a reunião de Camara Municipal de 11-

06-2021, foi aprovada a atribuição do topónimo “Rua Serra do Olmo” ao 

arruamento representado na imagem seguinte, localizado na zona 

conhecida como “Serra do Olmo”, na freguesia de Vale de Anta. ------- 

 
 

Porém, em reunião realizada em 7-7-2021, com representante da junta 

de freguesia de Vale de Anta, constatou-se que houve um lapso na 

representação gráfica acima ilustrada, sendo a localização correta a 

que se encontra ilustrada na imagem seguinte a cor vermelha: -------- 

 
Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em 

causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que 

submeta a presente proposta técnica à consideração do Senhor 
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Presidente, Dr. Nuno Vaz, para, merecendo o seu acolhimento, exarar 

despacho de agendamento deste assunto à próxima reunião do Executivo 

Municipal, tendo em vista a obtenção de uma deliberação conducente à 

retificação da localização do arruamento com o topónimo “Rua Serra do 

Olmo”. ------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 9 de julho de 2021 ------------------------------------------  

A Técnica Superior, Sónia Salgado. ----------------------------------  

DESPACHO DO TÉCNICO SUPERIOR, SENHOR ARQUITETO JOSÉ PAULO ROXO PIRES 

DA FONTE, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE,  

DATADO DE 2021.07.09: ----------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, sou a sugerir ao Sr. Presidente 

que decida o agendamento deste assunto para uma próxima Reunião do 

Executivo Municipal. À consideração superior. ----------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.09: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.6. SOLICITA CERTIDÃO DE DESTAQUE DE TERRENO – VALE DO PEREIRO – VILA 

NOVA DE VEIGA – SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – MARIA HELENA SANTOS LOPES 

BARROSO – PROCESSO Nº 436/21 – INFORMAÇÃO Nº1335/SCOU/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.07.12. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------    

1.1. Através do requerimento n.º 1536/21, referente ao processo n.º 

436/21, a Sr.ª Maria Helena dos Santos Lopes Barroso e outra, na 

qualidade de proprietários, solicitam, emissão de certidão de destaque 

de uma parcela de terreno, sito, no lugar do Pereiro – Vila Nova de 

Veiga, freguesia de São Pedro de Agostém no concelho de Chaves. ---- 

1.2. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.2.1. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área de 3.480,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 8 e descrito na Conservatória sob o n.º 

1006/19941207, freguesia de São Pedro de Agostém no concelho de Chaves. 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de licença nº 663/96, emitida em 13-12-1996, para 

“construção de uma habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a 

área de 231,00 m2”, cujo titular é o Sr.º Paulo Rogério Nascimento 

Barroso. ----------------------------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 19.º 

do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

a) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido; 

b) Extrato da planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal em 

vigor neste Concelho; ----------------------------------------------- 

c) Planta de localização à escala 1:10 000; ------------------------- 

d) Levantamento topográfico georreferenciado à escala 1:500, com a 

delimitação do prédio; ---------------------------------------------- 
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e) Planta de consulta à escala 1:10 000; ---------------------------- 

f) Planta topográfica e de implantação á escala 1:500 elaborada sobre 

levantamento topográfico, com indicação da parcela a destacar e da 

parcela sobrante; --------------------------------------------------- 

g) Relatório com enquadramento no Plano Diretor Municipal, 

relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidas em 

função do uso dominante do solo, índice de utilização do solo e 

servidões ou restrições de utilidade pública que impendem no prédio 

objeto da pretensão; ------------------------------------------------ 

h) CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------ 

i) Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

j) Declaração do topógrafo; ----------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

4.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

4.1.1. O pedido agora apresentado, tem enquadramento legal no disposto 

no n.º 4, do artigo 6.º, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro 

(doravante designado RJUE), pelo facto, de a parcela de terreno se 

situar em perímetro urbano, estando deste modo Isento de licença, 

desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamento público. ------------------------------------------------- 

4.2. NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL --------------------- 

4.2.1. De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 47 A, o prédio rústico esta inserido, em espaço de classe 

1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. 

5. ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER ---------------------------------------- 

5.1. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico, objeto de destaque, tem a área total 

de 3.480,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 8 e descrito na 

Conservatória sob o n.º 1006/19941207, freguesia de São Pedro de 

Agostém no concelho de Chaves. -------------------------------------- 

5.2. O destaque apresentado, prevê destacar uma parcela de terreno com 

a área de 1.818,00 m2, do prédio rústico, artigo n.º 8, que se encontra 

inserido em espaço de classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.3 – Outros Aglomerados, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ou seja, dentro do perímetro 

urbano. ------------------------------------------------------------ 

5.3. A parcela sobrante (mãe), do prédio urbano ficará com a área de 

1.662,00 m2, que se encontra inserido em espaço de classe 1 – Espaços 

Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.3 – Outros Aglomerados, de acordo 

com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ou seja, 

dentro do perímetro urbano. ----------------------------------------- 

5.4. Na parcela a destacar, existe uma habitação unifamiliar 

licenciada com uma área bruta de construção de 231,00 m2 e de 

implantação de 201,00 m2. Assim temos que 1.818,00 (área da parcela a 

destacar) m2 x 0,80 m2/m2 (índice de construção do local) = 1.454,40 m2 

(máxima área bruta de construção permitida)> 231,00 m2 (área bruta de 

construção existente). Resulta assim um índice de construção de 0,13 

m2/m2 = (231,00 m2 /1.818,00 m2) <0,80 m2/m2 (índice de construção do 

local). ----------------------------------------------------------- 

5.5. Para a parcela a sobrante (mãe) estima-se, uma área bruta de 

construção de 200,00 m2 e de implantação de 100,00 m2. Assim temos que 

1.662,00 (área da parcela a destacar) m2 x 0,80 m2/m2 (índice de 

construção do local) = 1.329,60 m2 (máxima área bruta de construção 

permitida)> 200,00 m2 (área bruta de construção estimada). Resulta 
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assim um índice de construção de 0,12 m2/m2 = (200,00 m2 /1.662,00 m2) 

<0,80 m2/m2 (índice de construção do local). ------------------------- 

5.6. As parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 

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

5.7. O pedido formulado pelo requerente reúne os requisitos constantes 

do disposto no n.º 4, do artigo 6.º, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 09 de 

setembro (RJUE). ----------------------------------------------------  

5.8. De acordo com o estabelecido no n.º 6, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 09 de setembro (RJUE), não é permitido efetuar na área 

correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí 

referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque 

anterior. ---------------------------------------------------------- 

5.9. De acordo com o estabelecido no n.º 7, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 09 de setembro (RJUE), o ónus do não fracionamento devem 

ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o qual não pode ser licenciada ou comunicada qualquer 

obra de construção nessas parcelas. -------------------------------- 

5.10. De acordo com o estabelecido no n.º 9, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 09 de setembro (RJUE), a certidão emitida pela câmara 

municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque 

constitui documento bastante para efeitos de registo predial da 

parcela destacada. --------------------------------------------------  

6. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

6.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no n.º 4, do artigo 6.º, do RJUE, propõe-se adoção da 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar se enquadra 

no n.º 4, do artigo 6.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; --------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de emissão de certidão de destaque, solicitado sob o 

requerimento n.º 1536/21; ------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.14: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. --------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.15: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.7. LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO DE 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – TRAVESSA DA RUA DE S. MATEUS – SANTO ESTEVÃO 
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– RUI JORGE ABADEZ DE SOUSA – PROCESSO Nº 1004/19 – INFORMAÇÃO Nº 

1336/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.07.12. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Através do requerimento n.º 1144/21, referente ao processo n.º 

1004/19, o Sr.º Rui Jorge Abadez de Sousa, na qualidade de 

proprietário, solicita, um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção2 de um anexo de apoio a uma habitação 

unifamiliar, com alvará de autorização de utilização n.º 42/20 e 

solicita averbamento do processo, sito, na Travessa da rua de São 

Mateus – Santo Estevão, freguesia de Santo Estevão 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 2.420,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 928 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1384/20200518, da freguesia de Santo Estevão. ---- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1-Alvará de Autorização de utilização N.º 42/20, referente à 

legalização da construção de uma habitação unifamiliar de r/chão e 

andar, com a área bruta de construção 280,00 m2”. ------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

 - Certidão da Conservatória do Registo Predial; ------------------- 

 - Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; ---------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:1.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscritos pelos autores do projeto de 

arquitetura e especialidades, quanto ao cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------  

- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; ------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------  

- Alçados e cortes à escala de 1:100; ------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Desenhos de alteração; -------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

                                                           
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do diretor técnico da obra; ------------- 

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 de um anexo de apoio a uma 

habitação unifamiliar. ---------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O projeto agora apresentado, propõe o licenciamento das obras de 

construção de um anexo de apoio a uma habitação unifamiliar, legalizada 

por deliberação de câmara, datada de 2020/03/02 e para a qual foi 

emitido, o Alvará de Autorização de utilização N.º 42/20. ----------- 

5.2- Trata- se de uma edificação secundária, destinada a anexo de 

apoio a uma habitação, com a área de 85,48 m2. ---------------------- 

5.3-Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-06-08, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”13/2020”, que se anexa a esta informação e cujo teor foi dado a 

conhecer ao requerente, através da Informação/Proposta n.º 

1186/SCOU/2021, sob a qual recaiu despacho superior datado de 23 de 

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

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de ser 

necessário levar a efeito obras de correção e adaptação no anexo de 

apoio á habitação unifamiliar. ------------------------------------- 

5.5 - O requerente através do requerimento n.º 1580/21, datado de 30 

de junho de 2021, apresenta elementos e soluções, por forma a 

ultrapassar, as considerações vertidas no auto de vistoria 

n.º”13/2021, designadamente, uma calendarização dos trabalhos, 

adequada às obras a necessárias para conclui a construção. --------- 

5.6- O Conjunto edificado, na parcela de terreno, respeita o índice 

de construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,80 

m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido 

em espaço urbano x índice de construção) = 2.420,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 

1.936,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 365,48 m2, o que implica, um 

índice de construção de 0,15 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

do local). ---------------------------------------------------------- 

5.7- O processo N.º 1004/19, está em nome da Sr.ª Gloria Pereira Rei, 

sendo agora solicitado, que seja averbado, para o nome do Sr.º Rio 

Jorge Abadez de Sousa, em conformidade com a Certidão da Conservatória 

do Registo Predial, apresentada. ----------------------------------- 

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 
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do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 49,58 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 

224,60 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 274,18 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 se trata de uma edificação, em que foram levadas 

a efeito, obras sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. ------------------------------------------------------------ 

8.2- Considerando, que a operação urbanística apresentada, promove a 

qualificação do tecido urbano, pelo facto de propor a conclusão de um 

edifício inacabado, no qual há a necessidade de se realizarem obras 

de correção e/ou adaptação, que se prendem, com a execução dos 

trabalhos propostos no projeto em apreciação e que visam concluir a 

edificação. -------------------------------------------------------- 

8.3- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, no anexo de apoio, 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. --------------------------------------------- 

8.4 – Dos elementos instrutórios do processo, consta uma 

calendarização de trabalhos por um mês, necessária para levar a efeito 

obras de correção, designadamente, as obras necessárias á conclusão 

do anexo de apoio á habitação unifamiliar. ------------------------- 

8.5- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. -- 

8.6- De acordo com o n.º10, do artigo 9.º, do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE) o pedido apresentado, consubstanciado, 

no averbamento do presente processo, pode ser atendido favoravelmente, 

propondo-se o seu deferimento, face á apresentação da prova a que se 

refere o n.º 7, do artigo 77.º. ------------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. --------- 
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c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção do “anexo” de apoio a uma habitação 

unifamiliar, e face as obras de correção a levar a efeito, deverá o 

interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços 

os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, 

de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o alvará de licença 

especial de legalização, designadamente: ----------------------------

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; ------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

– Anexo com a área de 85,48 m2 ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------ 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 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   0,58      

A - área bruta da obra a realizar     85,48 m2 

      

 

Anexos, garagens, cozinhas regionais e 

obras semelhantes em terreno onde já se 

encontre construída moradia unifamiliar 

e, desde que a área bruta daquelas 

construções ultrapasse 20 m2     

  - n.º 1 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 49,58   € 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 
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(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 

n.º11 
 Anexo de apoio 85,48 1,05 € 89,75 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês  
1 

12,20 

€ 
12,20 € 

Art.º76, 

n.º6 Vistoria 
 

55,70 

€ 
55,70€ 

  TOTAL      224,60 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………….∑ 49,58 € + 224,60 € =274,18 €  

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 12 de julho de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.14: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à Reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.07.15: --------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. ACORDO DE GESTÃO A CELEBRAR ENTRE AS INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 

E O MUNICÍPIO DE CHAVES JUNTO DA EN2 ENTRE O KM 19,100 E O KM 19.250, 

NO ÂMBITO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA ECOVIA DO TÂMEGA (3ª FASE) – 

INFORMAÇÃO Nº 263/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E DE MOBILIDADE, DO 

SENHOR ARQUITETO LUÍS SANTOS, DATADA DE 2021.07.13. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Dando resposta ao solicitado pelo Chefe desta Divisão, Sr. Eng.º Abel 

Peixoto, através do seu despacho datado de 06/07/2021, pelo qual 

solicitou, tendo em conta os antecedentes do processo, a análise da 

minuta do “Acordo de Gestão” a celebrar entre as Infraestruturas de 

Portugal e o Município de Chaves, relativo à intervenção junto da EN2, 

entre o Km 19,100 e o Km 19.250, no âmbito do Projeto de Execução da 

Ecovia do Tâmega (3.ª fase), sou a informar o seguinte: ------------- 

Após análise dos antecedentes do processo e da minuta agora remetida 

pelas Infraestruturas de Portugal, pode-se concluir que, sobre as 

questões de natureza técnica, a mesma merece a concordância da Divisão 

de Projetos e Mobilidade. Relativamente à avaliação da matéria 

jurídico-administrativa, foi solicitado parecer à Divisão de 

Administração Geral, entendendo esta última não tecer qualquer 

comentário ou proposta de alteração ao conteúdo na minuta em questão.  

Face ao exposto, considera-se que a minuta do referido “Acordo de 

Gestão” reúne as condições para ser superiormente anuída. Assim sendo, 

caso o teor de tal documento venha a merecer a concordância do Sr. 
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Presidente, Dr. Nuno Vaz, somos então a propor que o mesmo adote 

decisão no sentido de agendar este assunto para uma próxima reunião 

do Executivo Municipal, tendo em vista a produção de deliberação que 

aponte para a aceitação, ou não, do documento ora em causa. --------- 

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

1. Carta remetida pelas Infraestruturas de Portugal ----------------- 

2. Minuta do “Acordo de Gestão” ------------------------------------- 

3. Esboço corográfico ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 13 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico Superior, Arquiteto Luís Santos. -------------------------- 

DESPACHO DO TÉCNICO SUPERIOR, SENHOR ARQUITETO JOSÉ PAULO ROXO PIRES 

DA FONTE, NA AUSÊNCIA DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE,  

DATADO DE 2021.07.13: ----------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, a qual merece a minha 

concordância, sou a propor ao Sr. Presidente, o agendamento deste 

assunto para uma próxima Reunião do Executivo Municipal, tendo em 

vista a eventual validação do acordo em questão. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.15: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

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

minuta do “Acordo de Gestão” a celebrar entre as Infraestruturas de 

Portugal e o Município de Chaves. ----------------------------------- 

Mais deliberou, concordar com a informação técnica supra. Proceda-se 

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

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO – LUGAR DO TOCO – 

VILA FRADE – LAMADARCOS – COMBA DA SILVA TEIXEIRA – PROCESSO Nº 574/02 

– INFORMAÇÃO Nº 1369/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA 

DE 2021.07.16. -----------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão ----------------------------------------------------- 
Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

1352/21 , referente ao processo n.º 574/02 a Srª Comba da Silva 

Teixeira   solicita  nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação(doravante designado por 

RJUE) e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação (de seguida designado por RMUE), a   legalização  de obras 

referentes a alteração a  imóvel  licenciado sito no lugar de Eira, 

Vila Frade. --------------------------------------------------------- 

Pretende legalização as obras referendes à construção de alpendre à 

moradia e ampliação do anexo. --------------------------------------- 

1.2. Antecedentes --------------------------------------------------  
Por compulsa em arquivo municipal verificou-se que existem: --------- 

1.2.1. Licença de obras nº109/03 referente à construção de imóvel 

destinado a habitação de um piso acima da cota de soleira com 122,8m2 

de área bruta de construção. ---------------------------------------- 

1.2.2. Licença de obras nº139/07 referente à alteração à licença 

anterior e referente à construção de anexo à habitação numa área de 

66m2. --------------------------------------------------------------  
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2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

2.1. - No regime jurídico da urbanização e da edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE. -------------------------------------------- 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação (de seguida designado por RMUE). ---------------------- 

2.3. - Nos instrumentos de Gestão Territorial --------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. -------------------------------------------------------  

3. ANÁLISE ------------------------------------------------------- 

3.1. Análise da Instrução do pedido -------------------------------- 
O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e n.º 16  do ponto III, da Portaria 113/2015, 

de 22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE, por 

se tratar de uma legalização. ---------------------------------------  

3.2. Características gerais da pretensão/Analise do pedido  
Pretende o requerente regularizar as alterações ao projeto licenciado 

e atrás referenciado. As alterações resultam da criação de alpendre à 

habitação com 26m2 de área e ampliação do anexo em 36m2. ----------- 

Assim temos: -------------------------------------------------------- 
 LOnº109/03 LOnº139/07   Legalização Total 

Ab.Habitação(m2)  122.80  26.00 148.80 

Ab. Anexo(m2)  66.00 36.00 102.00 

   62.00 250.80 

Desta forma verifica-se que, após a legalização da ampliação de 62m2  

a área bruta total será de 250.80m2 Ab total. -----------------------  

Verifica-se ainda, e tendo em consideração que o prédio descrito na 

conservatória com o nº531/20020405 possui uma área de 600m2 e que a 

área bruta de construção é de 250.80m, o índice de construção de Ic=0.4 

é inferior ao máximo permitido para o local (Icmax=0.8). -- 

Desta forma verifica-se que as alterações objeto de legalização 

enquadram-se ainda na alínea a) do nº2 do artigo 19 do regulamento do 

PDM. --------------------------------------------------------------- 

3.3. Analise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------- 

O procedimento de legalização foi procedido de vistoria prévia em 

conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE. que tem 

como objetivo apurar o estado geral 

de conservação da edificação, bem como a sua inserção urbana, de acordo 

com a avaliação material que, sobre a matéria, possa ser, 

objetivamente, realizada, no âmbito de tal diligência, validando todos 

os elementos probatórios que acompanham instrutóriamente o 

procedimento de legalização. ---------------------------------------- 

Na conclusão praticada no auto de vistoria nº16/2021 a comissão 

considerou que não havia necessidade de efetuar obras de correção e/ou 

adaptação nas edificações objeto de vistoria. ---------------------- 

4.  CONCLUSÃO ---------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

4.1. A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída 
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4.2.  O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 
diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

4.3. Por auto de vistoria nº16/2021 a comissão considerou que não 
havia necessidade de efetuar obras de correção e/ou adaptação nas 

edificações objeto de vistoria. ------------------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

5.1. Atendendo a todo o supra citado no ponto 3 da presente informação 
e conclusão descrita no ponto 4 , sou a propor o deferimento do pedido 

de legalização da operação urbanística correspondente a ampliação de 

imóvel pré-existente ( imóvel principal e anexo). ------------------- 

5.2. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

5.3. Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 
legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar e 

respetivo anexo , o interessado deverá, nos termos do preceituado no 

n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e 

da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. Refira-se 

ainda que a emissão do titulo-autorização de utilização terá menção 

expressa que a ampliação da habitação em 26m2 e 36m2 do anexo   foi 

sujeita ao procedimento de legalização., pese embora a construção da 

habitação e do anexo tem sido previamente licenciadas (LO nº 109/03 e 

LO nº139/07. -------------------------------------------------------- 

5.4. A autorização de utilização referente à habitação e anexo ficará 
ainda condicionada ao pagamento das correspondentes taxas municipais. 

Nos termos do artigo nº117 do RJUE e em conformidade com o Regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais devidas pela realização 

de operações urbanísticas para o concelho de Chaves foi calculado, o 

seu valor em 413.93 € de acordo com mapa de medição em anexo: ------- 

5.5. Informe-se ainda o requerente que nos termos do artigo nº117 do 
RJUE e em conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de 

taxas municipais devidas pela realização de operações urbanísticas 

para o concelho de Chaves, foi efetivada o cálculo do valor a liquidar   

de acordo com mapa de medição em anexo: ----------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação    
n.º 17 

Emissão de aditamento ao alvará) 
 

 
39,95 € 

n.º 18 No caso do aditamento gerar aumento de área bruta 

de construção, acresce por cada m2 adicional 62 3,30€ 204.60 € 

 TOTAL    
244.55 € 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)     

QUADRO II      
 

 s/n C/m2 Custo (C) 

REDE 

VIÁRIA Faixa de rodagem     
 

- Semipenetração betuminosa 1 0.23 0.23  

REDE DE ÁGUA 1 0.23 0.23  
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REDE DE ESGOTOS 1 0.33 0.33   

C - custo das obras existentes na via pública   0.99    

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   62 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 = 61.38  € 

 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU 

 

  Autorização de utilização Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização (taxa geral) 1 29,00 € 29,00 € 

n.º 2 Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido no 

número 1  
1 11.10 € 11.10 € 

Nº6 Anexos e garagens 1 2.75€ 2.75€ 

  TOTAL      42.85 € 

 

 - Cálculo das taxas de vistorias TV    

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 
Taxa geral para a realização de vistoria 1 52,95 € 52,95 € 

n.º 2 Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação   
     

2aº) 
Habitação unifamiliar 1 12.20 € 12.20 € 

  TOTAL      65.15 € 

 

taxas administrativas - TA   244.55 € 

Taxa de infraestruturas   61.38 € 

Taxa de autorização de utilização  42.85 € 

taxas de vistorias TV   65.15 € 

Valor total    413.93 € 

A consideração superior --------------------------------------------- 

Chaves,16 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.16: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à Reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.07.19: --------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.10. SOLICITA REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – LUGAR DE FONTE CARRIÇA, RUA DO TERROEIRO Nº 3 – VILAR 

DE NANTES – MARIA LEONOR MACHADO IZEL – PROCESSO Nº 80/21 – INFORMAÇÃO 

Nº 1304/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 

2021.07.09. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão -----------------------------------------------------  
Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

226/21 , referente ao processo n.º 80/21 a Srª Maria Leonor Machado 

Izel  solicita  nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação( doravante designado por RJUE) 

e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

(de seguida designado por RMUE), a   legalização  de obra de construção 

de imóvel  sito no lugar de Fonte Carriço ,Rua do Terroeiro  nº3,Vilar 

de Nantes. ---------------------------------------------------------- 

1.2. Antecedentes -------------------------------------------------- 
Não se vislumbrem antecedentes ao processo no entanto verifica-se que 

se trata da reconstrução de imóvel preexistente bastante antiga, da 

mesma forma que todas as construções. ------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo nº 102.º - A do RJUE. O presente pedido tem ainda enquadramento 

legal no ponto 2 do artigo 60 do RJUE dado que as obras de alteração 

se refere a um imóvel bastante antigo sem se terem verificadas, de 

acordo com fotografias em anexo, obras sujeitas a controle prévio 

.Refira-se ainda que o ora preconizado não origina nem agrava as 

desconformidades com as normas em vigor. ---------------------------- 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação.   Refira-se que por este articulado, nomeadamente o 

disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação 

será titulada por alvará de utilização (no caso presente alteração), 

no qual deverá constar menção expressa que o edifício anexo a que 

respeita o pedido foi objeto de legalização. ------------------------ 

2.3. - Nos instrumentos de Gestão Territorial ---------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. -------------------------------------------------------  

3. ANÁLISE -------------------------------------------------------  

3.1. Analise da instrução do processo ----------------------------- 
O processo encontra-se 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 RJUE por se 

tratar de uma legalização. ------------------------------------------ 

3.2. Características gerais da pretensão ---------------------------  
O presente pedido visa retratar as alterações efetuadas ao longo dos 

últimos anos em parte sobre uma construção ai preexistente. --------- 
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As alterações objeto de legalização enquadram-se no artigo 19 do 

regulamento do PDM dado que vai ao encontro da cércea existente no 

arruamento. --------------------------------------------------------

3.3. Análise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 

73º-C do RMUE -------------------------------------------------------  

O procedimento de legalização foi procedido de vistoria prévia em 

conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE. que tem 

como objetivo apurar o estado geral de conservação da edificação, bem 

como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que, 

sobre a matéria, possa ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal 

diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham 

instrutóriamente o procedimento de legalização. Na conclusão praticada 

no auto de vistoria nº11/2021 a comissão considerou que não há 

necessidade de obras de correções. Refere ainda que deverá ser 

acautelada a existência de uma janela á extrema. Por requerimento 

nº1558/21 o requerente apresenta elementos nos quais altera o 

compartimento sala de estar para arrumos e simultaneamente substituirá 

ovão de janela de ventilação por tijolo de vidro. -------------------  

4.CONCLUSÃO --------------------------------------------------------  

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

4.1.A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída. ---- 

4.2.O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 

diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

5.PROPOSTA DE DECISÂO ----------------------------------------------- 

5.1. Atendendo a todo o supra citado no ponto 3 da presente informação 

e conclusão descrita no ponto 4, sou a propor o deferimento do pedido 

de legalização da operação urbanística correspondente reconstrução de 

imóvel pré-existente. ----------------------------------------------- 

5.2. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

5.3.Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização da obra de reconstrução da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização(digo averbamento ), instruído de acordo 

com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. Refira-

se ainda que a emissão do titulo-autorização de utilização com menção 
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expressa que a edificação do anexo foi sujeita ao procedimento de 

legalização ficará ainda condicionada ao pagamento das correspondentes 

taxas municipais. --------------------------------------------------- 

Nos termos do artigo nº117 do RJUE e em conformidade com o Regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais devidas pela realização 

de operações urbanísticas para o concelho de Chaves foi calculado o 

seu valor em 220.85 € de acordo com mapa de medição em anexo: ------- 

Anexo: Cálculo do valor das taxas municipais ------------------------ 

-Cálculo das taxas administrativas-(TA) ----------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    
n.º 17 

Emissão de aditamento ao alvará) 
 

 
39,95 € 

nº2 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo   
 

a)  Até 250 m2  78,05 € 78,05 € 

 TOTAL    
115.50 € 

 

Cálculo das Taxas de infraestruturas -TI --------------------------- 

Não há lugar a pagamento de taxas por se tratar de uma reconstrução. 

 

 

- Cálculo das taxas infraestruturas-(TI) ---------------------------- 

Não há lugar a pagamento por se tratar de uma reconstrução ----------  

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU ---------------- 

 

  Autorização de utilização Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 

Concessão de autorização de utilização (taxa geral) 
1 29,00 € 

29,00 

€ 

n.º 6 Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido no 

número 1  
1 11.10 € 

11.10 

€ 

  TOTAL      

40.10 

€ 

     

 - Cálculo das taxas de vistorias TV    

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 Taxa geral para a realização de vistoria 1 52,95 € 52,95 € 

n.º 2 Acresce ao valor em 1 por cada unidade de 

ocupação   
     

2aº) Habitação unifamiliar 1 12.20 € 12.20 € 

  TOTAL      65.15 € 

  

Valor total das taxas 

taxas administrativas - TA 115.60 €  

taxas de autorização de utilização TAU         40.10 €   

Taxas de vistoria-TV 
65.15 € 

 

TOTAL ………………………………………………………………………………………           220.85 ----- 
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A consideração superior --------------------------------------------- 

Chaves,9 de julho de 2021 ------------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.15: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à Reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.07.16: --------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. OBRA: BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS E SISTEMAS DE 

DRENAGEM PLUVIAL NO JARDIM PÚBLICO. - SUSPENSÃO DOS TRABALHOS ------- 

Foi presente a informação nº 363/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 40, de 26 de fevereiro de 2021, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Beneficiação e 

Requalificação dos Pavimentos e Sistemas de Drenagem Pluvial No Jardim 

Público”. ---------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 15 de abril de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Empresa de transportes - Tâmega Trans, Lda”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 09 de junho de 2021. ------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em € 137.000,02 (cento e trinta 

e sete mil euros e dois cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 90 dias. ----------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 14 de junho de 2021. ------------------------------------ 

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

1. As obras a levar a efeito, incidem de uma forma sumária ao nível 

da beneficiação e requalificação dos pavimentos e do sistema de 

drenagem pluvial do Jardim Público, em Chaves. ---------------------- 

2. A obra em apreço insere-se em numa área de extrema sensibilidade a 

nível arquitetónico, pelo que, a execução da mesma, carece sempre do 

respetivo parecer favorável por parte da DCRN. ---------------------- 
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O competente parecer, e neste caso concreto, prevê a necessidade de 

acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos previstos na 

empreitada em causa. Ora os custos associados a este acompanhamento 

não foram previstos aquando da elaboração do projeto. --------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto, e salvo melhor opinião, de acordo com as razões 

anteriormente referidas, propõe-se ao órgão executivo, autorizar a 

suspensão dos trabalhos da empreitada, por um período previsível de 

três meses, a partir da data da presente informação, para a 

concretização do procedimento no que diz respeito ao acompanhamento 

arqueológico dos trabalhos. ----------------------------------------- 

2. Face ao exposto na legislação em vigor, o pedido de suspensão 

apenas poderá ser deferido nas condições mencionadas na alínea c) do 

art.º 365º do CCP, ou seja, por determinação vinculativa ou 

recomendação tida como relevante por parte de autoridades 

administrativas competentes e desde que não implique assunção de 

quaisquer encargos por parte deste Município. ----------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer parecer favorável por 

parte do órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante 

da decisão tomada, para se proceder à outorga do auto de suspensão nos 

termos da presente informação. -------------------------------------- 

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

Chaves, 13 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º) ----------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REQUALIFICAÇÃO DA EM 550 ENTRE A RUA CENTRAL (ARCOSSÓ) E A RUA FARIA 

DE MORAIS (VIDAGO)” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA 

E SAÚDE EM OBRA. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 367/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República – 2ª Série, nº 41, de 01 de março de 2021, concurso 

público, para a execução da empreitada “Requalificação da EM 550 entre 

a Rua Central (Arcossó) e a Rua Faria de Morais (Vidago)”; ---------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 29 de abril de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A.”; ---------------------------------------------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 09 de junho de 

2021; -------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 219.000,00 € (Duzentos e dezanove mil euros), 

acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de 

execução da obra de 120 dias; --------------------------------------- 
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5 – O adjudicatário apresentou no dia 13 de junho de 2021, o Plano de 

Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis. -- 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Gilberto Fernandes, conclui-se que o mesmo se encontra em condições 

de ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

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

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança o Técnica Superior, Eng.º 

Gilberto Fernandes; ------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 15 de julho de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: Plano de Segurança e Saúde. ------------------------------- 

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

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 32/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 32/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 22.920,75  

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 22.920,75 

(Vinte e dois mil, novecentos e vinte euros e setenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.4. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 33/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 33/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 7.384,25 

€, 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 

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.384,25 

(Sete mil, trezentos e oitenta e quatro euros e vinte e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.5. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 34/DOP/2021 (ÁGUA) ------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 34/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 15.435,00 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 15.435,00 

(Quinze mil, quatrocentos e trinta e cinco euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

1.6. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2021 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 29.048,27 €, IVA não 
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incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 29.048,27 

(Vinte e nove mil e quarenta e oito euros e vinte e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.7. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2021 (LOTE 2). ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 4.520,47 €, 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 

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 4.520,47 

(Quatro mil, quinhentos e vinte euros e quarenta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.8. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 17/DOP/2021 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 17/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 19.993,60 €, 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 

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 19.993,60 

(Dezanove mil, novecentos e noventa e três euros e sessenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.9. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2021 ---

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 130.067,14 €, 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 

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

130.067,14 (Cento e trinta mil e sessenta e sete euros e catorze 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.10 MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

03/DOP/2021 (TRABALHOS COMPLEMENTARES) ------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 65.973,00 €, 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 

2021.07.19. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 65.973,00 

(Sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e três euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.11. “PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS”. 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 370/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2020, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PO NORTE – 

Eficiência Energética do Bairro dos Aregos”. ------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 27 de abril de 2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, 

S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de maio de 2020. ------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.430.007,00€ (Um milhão, 

quatrocentos e trinta e sete euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

5. A empreitada é constituída por Três Lotes: ---------------------- 

LOTE 1 674.441,00€ Prazo de execução 365 dias; -------------- 

LOTE 2 392.303,00€ Prazo de execução 300 dias; -------------- 

LOTE 3 363.236,00€ Prazo de execução 300 dias. -------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 2 de junho de 2020. - 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 29 de setembro de 2020. --------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

19 de julho de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

da empreitada por um período de 60 dias, alegando que os trabalhos 

tiveram atrasos devido à situação epidemiológica da Covid 19. ------- 

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

1. A empreitada prevê a reabilitação dos edifícios do Bairro Social 

dos Aregos, a nível de revestimentos exteriores, coberturas e 

caixilharias exteriores. -------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data do Auto de 

Consignação deveria terminar no dia 26 de julho de 2021, para o Lote 

2 e 3, sendo para o Lote 1 o término a 29 de setembro de 2021. ------ 
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3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. Na sequência da pandemia do vírus Covid-19, foram declarados vários 

estados de emergência em Portugal. ---------------------------------- 

5. Durante esta fase da pandemia, de acordo com o adjudicatário da 

obra, viu-se confrontado com diversos constrangimentos, que 

determinaram a necessidade de prorrogação de prazo de execução da 

presente empreitada, designadamente efeitos de interrupção das cadeias 

de abastecimento, abrangendo materiais, equipamentos necessários e 

indispensáveis à execução dos trabalhos. ---------------------------- 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação por um período de 60 

dias, até 24 de setembro de 2021 para o Lote 2 e 3 e, até 27 de 

novembro de 2021 para o Lote 1. -------------------------------------

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

60 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 

8. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

9. Caso a presente proposta de prorrogação de prazo seja aprovada, a 

conclusão da obra será: --------------------------------------------- 

LOTE 1 27 de novembro de 2021; ---------------------------------- 

LOTE 2 24 de setembro de 2021; ---------------------------------- 

LOTE 3 24 de setembro de 2021. ---------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 60 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 19 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.19. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.07.19. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.12. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 

Foi presente a informação nº 374/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 88, de 8 de maio de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Musealização das Termas 

Romanas de Chaves”. -------------------------------------------------

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de agosto de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada. 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 995.027,03€ (Novecentos e 

noventa e cinco mil, vinte sete euros e três cêntimos), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------ 

4. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 

5. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada 

em epígrafe, que deu entrada nos serviços do Município com o n.º 3372, 

no dia 19 de abril de 2018. ----------------------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 6 de setembro de 2018, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 12 de setembro de 2018. ---------------------- 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 17 de setembro de 2018. --------------------------------- 

8. Em 30 de outubro de 2018, foi efetuada suspensão dos trabalhos, em 

virtude de se alterar o projeto de avac ventilação, tendo-se retomado 

os trabalhos em 10 de fevereiro de 2020. ---------------------------- 

9. Aos 23 de março de 2020, foi efetuada suspensão dos trabalhos, em 

virtude da pandemia Covid-19, tendo-se retomado os mesmos em 25 de 

maio de 2020. ------------------------------------------------------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de dezembro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

trabalhos complementares no valor de 388.919,17€, tendo 

proporcionalmente prorrogado o prazo por 145 dias, até 24 de julho de 

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

11. A empresa adjudicatária vem, através de ofício, que deu entrada 

nos serviços do Município no dia 19 de fevereiro de 2021, solicitar a 

prorrogação de prazo para a conclusão da empreitada. ---------------- 

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

1. O projeto da obra, contempla a conservação, restauro, preservação 

e recuperação dos espaços que compõem o conjunto arquitetónico das 

estruturas arqueológicas existentes, promovendo as condições 

necessárias para a reativação do sistema hidráulico de abastecimento 

de águas termais, condutas, tanques e piscinas. Prevê também a execução 

de camarins, redes de iluminação, telecomunicações, hidráulicas, avac, 

melhoria da eficiência energética e ambiental e, musealização e 

promoção da estrutura arqueológica. --------------------------------- 
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2. O prazo da obra, considerando o seu início na data da aprovação do 

plano de segurança e saúde, apos as suspensões de trabalhos e a 

prorrogação de prazo relativo aos trabalhos complementares, deveria 

terminar no dia 24 de julho de 2021. -------------------------------- 

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, verificaram-se vários 

constrangimentos relativos a algumas indefinições de projetos e na 

aprovação de materiais, no entanto as mesmas encontram nesta data 

resolvidas. -------------------------------------------------------- 

5. Verifica-se também que na sequência da pandemia do vírus Covid-19, 

foram declarados estados de emergência em Portugal, dificultando o 

normal desenvolvimento dos trabalhos. ------------------------------- 

6. O adjudicatário da obra efetuou pedido de prorrogação legal já em 

fevereiro do corrente ano por um período de 305 dias, no entanto 

efetuou reforço das equipas de trabalho, encontrando-se os mesmo na 

fase final para conclusão da obra, verificando-se por isso não se 

justificar necessário tal prorrogação de prazo. --------------------- 

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

60 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 

8. Com base no referido anteriormente, uma vez que os trabalhos se 

encontram em fase final, não se justifica conceder uma prorrogação 

superior a 60 dias. ------------------------------------------------- 

9. Assim, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 60 

dias, e não 305 dias conforme solicitado, dado que como anteriormente 

se referiu a entidade executante devia atempadamente adquirir e 

planear os materiais e trabalhos necessários para a execução de toda 

a obra. ------------------------------------------------------------- 

10. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 60 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 19 de julho de 2021 ----------------------------------------- 
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O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Oficio do pedido -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.19. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.07.19. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 
1.13. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENREGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2021 (LOTE 3) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 31.418,73 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 31.418,73 

(Trinta e um mil, quatrocentos e dezoito euros e setenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 
1.14. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) --------------------- 

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, SOTERRA, Lda., no valor de 4.522,97 €, IVA não incluído, 

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

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 4.522,97 

(Quatro mil, quinhentos e vinte e dois euros e noventa e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.15. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ----------------- 

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, SOTERRA, Lda., no valor de 3.351,03 €, 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 

2021.07.16. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.351,03 

(Três mil, trezentos e cinquenta e um euros e três cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. SANDRA SILVA DA CONCEIÇÃO. 

INFORMAÇÃO Nº338/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº338/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 22 de março de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Sandra Silva da Conceição, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 23 de março de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 25  de junho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº365/SIS - 2021, que Sandra Silva da Conceição, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor das faturas, em prestações.------------------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa, correspondem 

à data de apresentação do pedido 89.64€.----------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

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

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 4 prestações. Sendo 3 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 16,35€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

procedimental:------------------------------------------------------ 
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a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 89.64€, em 4 

prestações mensais;------------------------------------------------  

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 29 de junho de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

29.06.2021. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. VITOR MANUEL RODRIGUES MARANTE 

TEIXEIRA. INFORMAÇÃO Nº402/DA/2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação nº402/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO: ----------------------------------------------------- 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 02 de junho de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Vítor Manuel Rodrigues Marante 

Teixeira, a solicitar o pagamento em prestações, de faturas de 

abastecimento de água em nome de Fernando da Silva Carneiro.--------- 

A 04 de junho de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 29  de junho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº370/SIS - 2021, que Vítor Manuel Rodrigues 

Marante Teixeira, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a 

intenção de liquidar, o valor das faturas, em prestações.------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa correspondem 

à data de hoje 301,52€.---------------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

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

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 251€ e inferior a 500 €, a prestação mensal será de 50,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 7 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 
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Considerando que o valor da prestação é de 50€, o valor em causa 

corresponde a 7 prestações. Sendo 6 prestações no valor de 50€ e a 

última no valor de 10,44€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 301,52€, em 7 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 30 de junho de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

01.07.2021. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. EFIGÉNIA MARIA DO RIO ANDRÉ. 

INFORMAÇÃO Nº415/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº415/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 22 de junho de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Efigénia Maria do Rio André, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 25 de junho de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 12  de julho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº386/SIS - 2021, que Efigénia Maria do Rio André, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor das faturas, em prestações.------------------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa correspondem 

à data de hoje 561,61€.---------------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 
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O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

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

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 501€ e inferior a 750 €, a prestação mensal será de 75,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 8 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 75€, o valor em causa 

corresponde a 8 prestações. Sendo 7 prestações no valor de 75€ e a 

última no valor de 48,00€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 561,61€, em 8 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 13 de julho de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes) --------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

13.07.2021. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ANGÊLICA DILVA DE LIMA MACHADO. 

INFORMAÇÃO Nº416/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº416/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 23 de junho de 2021 um e-mail 

de um pedido em nome de Angélica Silva de Lima Machado, a solicitar o 

pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de água.-------- 

A 24 de junho de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 02  de julho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº374/SIS - 2021, que Angélica Silva de Lima 

Machado, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor das faturas, em prestações.------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa, correspondem 

à data de apresentação do pedido 250,56€. --------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 
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Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

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

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 11 prestações.Sendo 10 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 6,24€.-------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 250,56€, em 11 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 13 de julho de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

13.07.2021. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. MARIA SOLEDADE FERRAPINHA 

BATISTA. INFORMAÇÃO Nº417/DA/2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação nº417/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 24 de maio de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Maria Soledade Ferrapinha Batista, 

a solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 28 de maio de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 07  de julho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº381/SIS - 2021, que Maria Soledade Ferrapinha 

Batista, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor das faturas, em prestações.------------------------ 
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Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa, correspondem 

à data de apresentação do pedido 210,14€.---------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

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

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 9 prestações. Sendo 8 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 14,70€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 250,14€, em 9 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

Chaves, 13 de julho de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

13.07.2021. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. AQUISIÇÃO DE 400 CONTENTORES PARA RECOLHA SELETIVA COM SISTEMA DE 

FECHO E CARTÕES RFID – POSEUR – 03 – 1911 FC – 000320. CONCURSO PÚBLICO 

Nº4/UCP/2021. ------------------------------------------------------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do bem identificado em 

epígrafe, de acordo com a Informação n.º 314/2021, da Divisão de 

Ambiente em anexo, submete-se à consideração superior a presente 

proposta que visa o seguinte: --------------------------------------- 

1. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 

- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 

423.378,00 € (quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e 

oito euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; --------------- 

- Considerando que, no seguimento do exposto na referida informação 

da Divisão do Ambiente, o preço base indicado no caderno de encargos 

foi obtido através de uma consulta preliminar ao mercado, nos termos 

do disposto no artigo 35.º-A do CCP; -------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 

mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 

celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 

Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 

na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da aquisição 

dos bens identificada em epígrafe. ---------------------------------- 

2. Designação do júri -------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Delmar Fernandes, Chefe da Divisão do Ambiente; ------- 

- 1º Membro Efetivo: Eva Castro, Técnica Superior; ------------------ 

- 2º Membro Efetivo: Tânia Oliveira, Técnica Superior. -------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 

- 1º Membro Suplente: Luís Braz, Técnico Superior; ------------------ 

- 2º Membro Suplente: Sandra Pereira, Técnica Superior. ------------- 

3. Delegação de competências ------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 

4. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta as 

peças do procedimento. ---------------------------------------------- 

5. Caução -------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do preço contratual. 

6. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 

Tendo em vista assegurar o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

46.º-A do CCP, e no seguimento do email enviado pelo Técnico Superior 
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Eng.º Luís Braz, propõe-se a não adjudicação por lotes, sendo de 

considerar o seguinte: ---------------------------------------------- 

A aquisição dos 400 contentores deve ser única e não por lotes, dado 

que a sua separação pode causar graves inconvenientes para a entidade 

adjudicante isto porque: -------------------------------------------- 

1. os contentores terão de ser iguais, pois caso não sejam, 

provocaria problemas na eficiência da recolha, as viaturas de recolha 

terão de ser adaptadas a cada tipo de contentor, e em muitos casos 

torna-se impossível; ------------------------------------------------ 

2. os contentores terão de ser iguais, pois caso não sejam, a 

dificuldade de manutenção dos mesmos torna-se mais complexa, pois a 

entidade adjudicante terá de ter componentes para cada tipo de 

contentor, como por exemplo rodas, tampas, etc. Estamos perante um 

equipamento de intensa utilização, os mesmos devem estar sempre em 

perfeitas condições, estes vão armazenar bio resíduos, derrames de 

líquidos para via pública, não pode acontecer, assim a diversidade de 

contentores irá dificultar a sua manutenção; ------------------------ 

3. os contentores terão de ser iguais, pois, caso não sejam, torna-

se muito difícil a gestão dos mesmos. A estes contentores está 

associado um software de gestão, imaginemos vários sistemas de gestão, 

as dificuldades que provocará a entidade adjudicante, pode-se referir 

que plataformas de gestão associadas a este sistema (sistema de recolha 

de resíduos) nunca são compatíveis entre si. ------------------------ 

Assim, esta aquisição deve ser realizada num só lote, e não em vários 

lotes derivado das razões anteriormente referidas, refletindo o 

postulado na alínea a), do ponto 2 do artigo 46ª-A do CCP. ---------- 

7. Compromissos plurianuais -------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 

22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal. ----------------------------------------------- 

- Considerando que, a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária, 

no dia 16 de dezembro de 2020, aprovou a assunção de compromissos 

plurianuais previstos no Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos, onde estão inscritas as despesas plurianuais com os 

encargos de Aquisição de Equipamento Básico, na rubrica 07011002 e 

ação do PPI 2003/I/13, conforme documento do PPI, em anexo. --------- 

Assim, face ao exposto, à assunção do presente compromisso plurianual, 

de acordo com o quadro sinóptico infra já foi aprovada pelo órgão 

Deliberativo Municipal em sua sessão ordinária do dia 16 de dezembro 

de 2020: ------------------------------------------------------------ 

Por ano económico --------------------------------------------------- 
 

Aquisição de 400 contentores para recolha 

seletiva com sistema de fecho e cartões RFID 

 

2021 2022 

349.286,85 € 74.091,15 € 

8. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 

O contrato de aquisição dos bens em causa tem cabimento orçamental na 

rubrica 07011002, Ação 2003 I 13 conforme informação de cabimento em 

anexo. ------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 16 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Fátima Flambot) ---------------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, DRAª. SUSANA 

BORGES DE 2021.07.16. ----------------------------------------------- 

Visto. A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares sobre a matéria. À consideração superior. ------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.07.19. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

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

2021.07.19. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ANÁLISE DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS (IMI) 

CONCEDIDOS À EMPRESA “ANTÓNIO & LILIANA RODRIGUES, LDA.”, NO ÂMBITO 

DO PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL “CONSTRUÇÃO DE PISCINAS E 

EQUIPAMENTO DE APOIO - INFORMAÇÃO Nº31/DDE/2021, DA ENG.ª CLÁUDIA 

FERREIRA DE 02.07.2021. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I -ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO  ----------------------------------- 

1. No pretérito dia 09/06/2021, foi rececionado, via mensagem de 

correio eletrónico, um requerimento3 subscrito por António Monteiro 

Rodrigues, sócio gerente da sociedade “António & Liliana Rodrigues, 

Lda.”, NIPC 514 077 255, acompanhado de diversos elementos 

instrutórios4. ------------------------------------------------------ 

2. O pedido em questão, apresentado à luz do disposto na alínea b) 

do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento de Projetos de Interesse 

Municipal (RPIM), visava a prorrogação, por mais 5 anos, dos benefícios 

fiscais (IMI) concedidos à referida sociedade no âmbito do Projeto de 

Interesse Municipal “Construção de Piscinas e Equipamento de Apoio” e 

contratualizados com o Município de Chaves em 10/10/2017.  

3. Para o efeito, no passado dia 14/06/2021, a dita documentação 

foi encaminhada para a Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e 

                                                           
3 Com registo de entrada n.º 9147. ---------------------------------- 
4 Certidão Permanente da empresa, comprovativo de entrega da Declaração 

de Rendimentos (Declaração Modelo 22 IRC) e comprovativo de entrega 

da Declaração Anual da Informação Empresarial Simplificada (Declaração 

IES/DA). ----------------------------------------------------------- 
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Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF-PIM)5, com vista 

à respetiva análise, a qual se processou na reunião do transato dia 

01/07/2021. -------------------------------------------------------- 

4. Com esta informação pretende-se: --------------------------------- 
(i) Levar a conhecimento do Executivo Municipal o extrato do Auto de 

Diligência n.º 5/2021 da CTAAF – PIM, referente ao processo em causa, 

o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos 

legais; ------------------------------------------------------------ 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 
preconiza, e aqui se dá igualmente por reproduzida para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

1. Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM, cumpre-me sugerir que seja 

submetida à consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, 

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

1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 
ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação, 

nos termos preconizados no Auto de Diligência produzido pela CTAAF-

PIM, que segue em anexo; -------------------------------------------- 

1.2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda: 

1.2.1. A notificação da sociedade requerente, nos termos do artigo 

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

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

1.2.2. A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da 

alínea f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA); ----------------------------------------------- 

1.2.3. O encaminhamento do processo para a Unidade Flexível de 3º 

Grau de Contratos e   Expropriações, para que sejam promovidas as 

diligências necessárias à formalização de adenda ao contrato inicial, 

para constar no mesmo, o prolongamento, por mais 5 anos, dos benefícios 

tributários concedidos (redução de 31% no valor do IMI), a qual deverá 

ser levada a conhecimento da Assembleia Municipal, para cumprimento 

do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal; ------------------------------------------------ 

1.2.4. A comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, por 

tramitação eletrónica, dos benefícios fiscais reconhecidos à sociedade 

requerente (redução de 31% no valor do IMI, por um período de 5 anos), 

até ao término de 2021. --------------------------------------------- 

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

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

Anexo 1 – Extrato do Auto de Diligência n.º 5/2021 da CTAAF-PIM; --- 

Anexo 2 – Processo administrativo relativo ao pedido. -------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 02.07.2021: ---- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------  

2 - Na qualidade de Gestor de Projetos dos Processos PIM, e tendo por 

base a presente informação técnica e as competências do órgão para a 

tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que exare despacho em 

conformidade com a estratégia procedimental preconizada nesta 

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

                                                           
5 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------- 
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À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

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

2021.07.12. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO 

HABITACIONAIS DO EDIFÍCIO ENTREPOSTO 02, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DO 

MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE CHAVES (MARC), PARQUE EMPRESARIAL DE 

CHAVES, COM A EMPRESA “SOLARA – PRODUTOS ALIMENTARES S.A”. PROPOSTA 

N.º 78/GAPV/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. O Loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (MARC) é 

regido pelo Alvará de Loteamento nº 4/2005, que foi emitido em 08 de 

novembro de 2005 em nome da sociedade “MARC - Mercado Abastecedor da 

Região de Chaves, S.A.” --------------------------------------------- 

2. Este loteamento é composto por 1 único lote (lote 1), no qual se 

localizam 3 construções autónomas, suscetíveis de utilização 

independente, designadamente, e edifício do Pavilhão do Mercado, o 

edifício do Entreposto 01 e o edifício do Entreposto 02, estando ainda 

prevista a construção de mais um edifício, designado por Entreposto 

03, o qual não chegou a ser edificado. ------------------------------ 

3. À data da existência da sociedade MARC, S.A., foram estabelecidos 

por esta “Contratos de Utilização de Espaço” destes três edifícios que 

compõem o Lote 1 do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (Pavilhão 

de Mercado, Entreposto 01 e Entreposto 02) com a sociedade “Pastelnor-

Indústria e Inovação Alimentar, Lda.,” entretanto insolvente (Processo 

judicial de Insolvência nº 334/18.8T8 CHV- Juízo Local Cível de Chaves, 

Juiz 2, Tribunal da Comarca de Vila Real). -------------------------- 

4. O Município de Chaves apresentou-se como credor no aludido 

processo, quer em nome próprio, quer na qualidade de beneficiário do 

procedimento de internalização da sociedade MARC, S.A., mediante o 

qual lhe vieram a ser adjudicados diversos bens imóveis, entre os 

quais, o referido prédio urbano do loteamento do Mercado Abastecedor 

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

5. Assim, em 07 de setembro de 2017 (pela apresentação 2299), o 

referido loteamento passou para a propriedade do Município de Chaves, 

estando inscrito na respetiva matriz predial da freguesia de Outeiro 

Seco, concelho de Chaves, sob o artigo 3191, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 3250/20060126, sendo 

composto, na sua totalidade, por edifício de dois pavimentos, 

destinado a armazéns e atividades industriais, com superfície coberta 

de 9.666m2 e superfície descoberta de 52.823m2. Parcialmente, o prédio 

urbano é composto por três utilizações independentes, concretamente, 

“Entreposto 01”, com área de 5.027,00m2 e valor patrimonial de 

€1.050.710,78, “Entreposto 02”, também com área de 5.027,00m2 e valor 

patrimonial de €1.050.710,78 e “Pavilhão do Mercado” com área de 

2.106,00m2 e valor patrimonial de €474.879,68. ---------------------- 

6. Uma vez que o Município de Chaves tomou posse e passou a ser o 

proprietário dos referidos imóveis, e no âmbito da estratégia de 

promoção e dinamização do Parque Empresarial de Chaves, tem vindo a 
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ser desenvolvida desde 2017 uma politica de captação de investidores, 

a qual se considera ser determinante para o desenvolvimento do 

concelho, atendendo à necessidade de ultrapassar constrangimentos 

existentes ao nível da atividade produtiva existente, e consequentes 

efeitos a nível económico e social, bem como à capacidade de atração 

de massa critica para a região. ------------------------------------- 

7. Neste contexto, no passado dia 02 de julho de 2021, deu entrada 

no expediente geral desta autarquia, com o nº 9264, o requerimento 

apresentado por Dinis Manuel Oliveira Santos, na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração da empresa “SOLARA – PRODUTOS 

ALIMENTARES S.A”, com o NIPC 501615822, a solicitar o arrendamento do 

edifício do Entreposto 02 do MARC, com área útil de 4.309,80m2, 

distribuída em 2 pisos: piso 1 com 3.755,80m2 e piso 2 com 554,00m2, 

para efeitos de instalação de uma unidade empresarial do ramo 

agroalimentar. ----------------------------------------------------- 

8. Avaliados os documentos fornecidos pelo investidor, 

concretamente o “Requerimento”, a “Memória Descritiva do investimento” 

e demais documentos de caraterização da empresa e descrição da 

atividade a desenvolver (nos quais se inclui o preenchimento do 

formulário de candidatura para aquisição/locação de lotes na área do 

Parque Empresarial de Chaves, caso tal pavilhão se encontrasse 

inserido no procedimento de hasta pública que está a decorrer para a 

área do Parque de Atividades de Chaves e Plataforma Logística), o 

projeto de investimento em causa apresenta fatores e caraterísticas 

que vão, inequivocamente, de encontro à estratégia de dinamização do 

Parque Empresarial de Chaves e às políticas adotadas pelo Município 

relativamente ao incentivo de fixação de empresas no concelho e à 

criação de postos de trabalho, atentas as seguintes caraterísticas 

distintivas: ------------------------------------------------------- 

8.1. A empresa Solara-produtos alimentar, S.A. é uma empresa sediada 

no concelho de Chaves, com atividade desde 1985, a laborar na mais 

antiga zona industrial de Chaves, lote 17, que se difundiu pelo mercado 

português e espanhol através do “Grupo Valouro”, sendo hoje uma empresa 

de referência no setor da produção de pastelaria salgada. ----------- 

8.2.  A base da sua atividade consiste na conversão de receitas de 

produtos tradicionais para uma dimensão industrial, respeitando os 

“saberes ancestrais”, primando por um rigoroso controlo da qualidade 

dos seus produtos e das suas matérias-primas, cuja origem é, sempre 

que possível, nacional. --------------------------------------------- 

8.3. A produção anual da empresa ronda as 2.300 toneladas e tem um 

volume de negócios de 8.750.000,00€ (8 milhões, setecentos e cinquenta 

mil euros), abastecendo, essencialmente, grandes superfícies, quer em 

Portugal, quer em Espanha. ------------------------------------------ 

8.4. Com a instalação de mais uma unidade fabril no Parque Empresarial 

de Chaves, mais concretamente no Pavilhão E2 do MARC, a empresa 

pretende aumentar exponencialmente a sua capacidade produtiva, dando, 

assim, resposta às crescentes encomendas dos seus clientes e 

reforçando a sua marca e presença no mercado internacional, além de 

pretender apostar na investigação e desenvolvimento de técnicas de 

conceção de novos produtos, que estimularão o interesse de outros 

clientes e mercados. ------------------------------------------------ 

8.5. O investimento inicial previsto é 8.000.000,00€ podendo, em 

termos previsionais e dada a conjuntura atual, atingir aproximadamente 

9.500.000,00€. ----------------------------------------------------- 

8.6. O número de postos de trabalho a criar é de 70. --------------- 

9. Em vista à concretização do seu projeto económico, no concelho 

de Chaves, a investidora, tendo em vista a rentabilização do 
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investimento supramencionado, pretende que o período do arrendamento 

seja de 30 anos (até 31-12-2052), com início no dia 01-01-2022. ----- 

9.1. Solicita que o valor a pagar pelo arrendamento do Pavilhão seja 

de 1€/m2, em conformidade com o valor aprovado pelos órgãos municipais 

para a locação e alienação dos terrenos do Parque Empresarial de 

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

9.2. A empresa propõe executar as obras de adaptação e de beneficiação 

do edifício em vista à instalação da unidade fabril, mediante um 

período de carência do pagamento da renda, bem como acautelar todas 

as normas técnicas e regulamentares de âmbito ambiental que lhe sejam 

aplicáveis. -------------------------------------------------------- 

9.3. O uso pretendido (fabricação de produtos alimentares diversos - 

CAE 10893; CAE 10130 e CAE 10712) não colide com as especificações do 

alvará de loteamento do MARC, uma vez que, embora o referido alvará 

não especifique a finalidade do lote (uso admitido), de acordo com o 

Plano Diretor Municipal de Chaves, o loteamento em causa está inserido 

em Espaço Classe 2 (espaços industriais), e em conformidade com o 

previsto no nº 1 do art.º 27º (Destino de uso) do regulamento do 

referido Plano, “Os espaços pertencentes a esta classe destinam-se à 

instalação de unidades industriais”. -------------------------------- 

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

1. O aludido projeto de investimento reveste-se, inequivocamente, 

de fatores que vão de encontro à estratégia de dinamização do Parque 

Empresarial de Chaves, o qual abrange o Loteamento do Mercado 

Abastecedor, e às políticas adotadas pelo Município relativamente ao 

incentivo de fixação de empresas no concelho, à criação de riqueza na 

região, bem assim ao combate à desertificação mediante a criação de 

postos de trabalho potenciadores de atrair residentes. -------------- 

2. O projeto prevê um investimento inicial de 8.000.000,00€, visando 

a criação de 70 postos de trabalho numa região economicamente 

desfavorecida, mediante a instalação de uma empresa sediada neste 

concelho, a qual vai operar num segmento industrial exportador. ----- 

3. O projeto de investimento em causa, pese embora não esteja 

direcionado para os imóveis abrangidos pelo procedimento público 

concursal de hasta pública que se encontra a decorrer para 

“alienação/locação de lotes do Parque de Atividades de Chaves e 

Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega”, sendo, por mero 

exercício, submetido ao crivo dos regulamentos municipais em vigor 

para esse efeito6, obtém a pontuação de mérito necessária para lhe 

poder ser atribuído direito de arrendamento do pavilhão em causa, 

justificando, inequivocamente e nessa justa medida, o apoio da 

autarquia a tal projeto. -------------------------------------------- 

4. O prazo de arrendamento de 30 anos, é admissível face ao disposto 

no nº1, do Artigo 1110º do Código Civil, na redação atual do Novo 

Regime do Arrendamento Urbano – NRAU -, sendo certo que se afigura 

como um prazo razoável face ao valor do investimento a realizar e aos 

impactos socioeconómicos esperados, respeitando a equidade 

intergeracional na vertente patrimonial, prevista no artigo 5º do 

Decreto-Lei 280/2007, de 7 de agosto, carecendo o respetivo contrato 

escrito de arrendamento de ser formalizado por escritura pública ou 

por documento particular autenticado e sujeito a registo, nos termos 

da alínea m), do nº 1, do Artigo 2º do Código do Registo Predial. --- 

                                                           
6 Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do Parque de Atividades 

de Chaves”, em conjugação com a “Proposta nº 06/GAP/2018, aprovada em 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves do dia 08-02-2018 e 

Assembleia Municipal de 28-02-2018. --------------------------------- 
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5. A pretensão da requerente, consubstanciada no projeto de 

investimento apresentado,  pelos efeitos diretos e indiretos 

originados pelo mesmo, é de interesse público relevante para todo o 

concelho, e nesse contexto reúne as condições materiais viabilizadoras 

da celebração de um contrato de arrendamento para fins não 

habitacionais, tendo por objeto a utilização do espaço de 4 309,80m2 

do Entreposto 02, localizado no Loteamento do Mercado Abastecedor da 

Região de Chaves (MARC), na área do Parque Empresarial de Chaves, 

devendo o mesmo reger-se pelas normas aplicáveis à adjudicação de 

direitos de locação ou de propriedade, aplicadas naquela área 

empresarial, muito concretamente no que concerne ao valor de 1€/m2, 

no âmbito da medida de incentivo à instalação de novas empresas. ---- 

6. Neste contexto, considerando, por um lado, o valor do contrato 

(4.309,80€/mês - correspondente a 1€/m2 de superfície a arrendar) e a 

sua duração (30 anos), e considerando, por outro lado, o valor 

patrimonial atual de 1.071.725€, do Entreposto 02, do prédio urbano 

ora em causa, inscrito na matriz predial da Freguesia de Outeiro Seco 

sob o artigo 3191, a celebração do contrato pretendido carece de 

autorização da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea 

i), do nº 1, do Artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 

ulteriores alterações. ---------------------------------------------- 

7. Sendo certo que, dos contactos institucionalmente entabulados 

com os representantes da empresa Solara, apurou-se que a mesma 

pretende, no muito curto prazo, dar início a trabalhos de adaptação 

das linhas industriais de produção, no citado espaço, aconselhando a 

razão e a prudência, em caso de aprovação da presente proposta, por 

parte do executivo camarário e até ao seu sancionamento pelo órgão 

deliberativo municipal, a celebração de um contrato promessa de 

arrendamento para fins não habitacionais, nas condições supra 

indicadas. --------------------------------------------------------- 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

Face ao exposto, à luz dos princípios da boa administração e da 

equidade previstos no Artigo 3º e 5º, combinados, por analogia, face 

à inexistência de um regime jurídico específico e impositivo, para 

efeitos de arrendamento, aplicável às autarquias locais, com o 

disposto no Artigo 61.º, ambos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de 

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

a) Que seja aprovada a celebração de contrato de arrendamento para 

fins não habitacionais, com a empresa Solara-produtos alimentares, 

S.A., pelo período de 30 anos, com a renda mensal de 1,00€/m2, 

perfazendo o valor mensal de 4.309,80€, tendo por objeto o edifício 

do Entreposto 02, com uma área útil de 4.309,80m2 (piso 1 com 

3.755,80m2 e piso 2 com 554,00m2), localizado no loteamento do Mercado 

Abastecedor da Região de Chaves, Parque Empresarial de Chaves, 

susceptível de utilização independente, o qual faz parte do prédio 

urbano inscrito sob artigo 3191, na matriz predial da freguesia de 

Outeiro Seco, concelho de Chaves, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves sob o nº 3250/20060126, registado a favor deste 

Município pela apresentação 2299 de 2017/09/07, com um período de 

carência do pagamento da renda por seis meses, face à necessidade da 

realização de obras de adaptação e melhoria no imóvel; -------------- 

b) Que, previamente à formalização do contrato de arrendamento 

identificado na alínea a) antecedente, seja formalizado contrato 

promessa do respetivo arrendamento, nos termos antes propostos, 

legitimando a investidora Solara a utilizar o aludido espaço a fim de 

dar início aos trabalhos de adaptação das linhas de produção, para 

vigorar até à formalização do contrato prometido, a celebrar no prazo 
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máximo de 15 dias, após conquistada a necessária aprovação por parte 

do órgão deliberativo municipal; ------------------------------------ 

c) Sequencialmente e após a assinatura do contrato definitivo de 

arrendamento para fins não habitacionais do espaço retro identificado, 

se conceda um período de carência de pagamento de rendas, pelo prazo 

de seis meses, prestando a investidora Solara, S.A caução de garantia 

para a boa manutenção do imóvel, objeto do contrato, no valor de 

4.309,80€, correspondente a um mês de renda, ficando a receita das 

rendas do contrato a celebrar domiciliadas na rubrica económica de 

receita corrente 07.03.02 – Rendas/Edifícios; ----------------------- 

d) Que para o efeito, a referida empresa Solara - produtos 

alimentares S.A. seja notificada para, no prazo de 10 dias, vir 

proceder à formalização do contrato promessa de arrendamento; 

e) Que o contrato definitivo seja titulado por escritura ou 

documento particular autenticado, em conformidade com as normas legais 

em vigor, e sujeito a registo na Conservatória do Registo Predial, de 

acordo com a alínea m), do nº 1, do Artigo 2º do Código do Registo 

Predial, ficando, desde já, legitimado o Presidente da Câmara ou o seu 

substituto legal a outorgar quer o contrato promessa, quer o contrato 

definitivo; -------------------------------------------------------- 

f) Que, nos termos do disposto na alínea i), do nº 1, do Artigo 25º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, a 

presente proposta seja enviada à próxima sessão da Assembleia 

Municipal, para efeitos de deliberação sobre a estratégia 

procedimental referida nas alíneas a), b) e c); --------------------- 

g) Por fim, no caso de decisão favorável, deverá a presente proposta 

ser remetida à DAG Divisão de Administração Geral – Unidade Flexível 

de 3.º Grau de Contratos e Expropriações, para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 15 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Minuta do Contrato de arrendamento para fins não 

habitacionais. ----------------------------------------------------- 

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

proposta. 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 trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


