
                                                                F. 212 

                                                                  _____________________ 

 
Nº17 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 05 de agosto 

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

Aos cinco dias do mês de agosto 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 Vice-presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, e com as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos 

Alves Neves,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sra. Eng.ª 

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

Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e comigo, Paulo Jorge Ferreira 

da Silva, Técnico Superior. ----------------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de dois de agosto de dois mil e vinte e um. ------ 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Vice-

presidente da Câmara, o Presidente da Câmara, Senhor Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, irá estar ausente, da presente reunião ordinária do Executivo 

Camarário, por se encontrar no gozo do seu período legal de férias. -

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

Na ausência do Presidente da Câmara, a presente reunião foi presidida, 

pelo Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

substituto legal daquele. ------------------------------------------- 

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

 

 

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

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

Iniciada a reunião, usou da palavra Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo começado por cumprimentar os 

membros do órgão executivo municipal e desejar a todos votos de boa 

saúde. ------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António 

Chaves de Melo deu conhecimento ao Executivo Municipal dos assuntos 

identificados infra, relacionados com a atividade municipal, a saber:- 

a) “Atividades Culturais no Concelho de Chaves” - Sobre este assunto, 

o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, deu 

nota que, o Município de Chaves, deu início à retoma das atividades 

culturais, no dia de ontem, 04 de agosto, com a atuação da Banda 

Musical Flaviense “Os Pardais” e Banda Musical da Torre de Ervededo, 

no Largo General Silveira. ------------------------------------------ 

Hoje tem início o Festival “N2”, com a atuação da artista Gisela João, 

no Forte de São Neutel, pelas 22:30 horas. -------------------------- 

Recordou, que o festival termina no próximo dia 07 de agosto. ------- 
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Tendo também, já sido publicada a agenda com as atividades para o mês 

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

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

assunto, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, deu nota que a incidência e o número de novos casos, têm vindo 

a diminuir no concelho de Chaves, existido assim, uma evolução 

epidemiológica favorável nesta data. -------------------------------- 

Neste contexto, aguarda-se com otimismo, os efeitos e a repercussão 

das novas medidas, emanadas pelo Governo, muito concretamente, com a 

1ª Fase, do plano de Abertura do desconfinamento, em Portugal, que 

teve início no passado dia 01 de agosto. ---------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. VICTOR 

AUGUSTO COSTA SANTOS. ----------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor 

Augusto Costa Santos, tendo começado a sua intervenção, por 

cumprimentar todos os presentes. ------------------------------------ 

De seguida questionou o Senhor Vice-presidente se poderia ter acesso 

ao seu gabinete, para ir buscar umas coisas pessoais, bem como ter 

acesso ao seu PC para transferir os seus documentos para um disco 

externo, no fim da presente reunião. -------------------------------- 

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

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

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, 

referido que não havia qualquer inconveniente no acesso, por parte do 

Senhor Vereador, Eng. Victor Santos, ao Gabinete de trabalho, bem 

como, ao respetivo PC, logo que termine a reunião. ------------------ 

 

 

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

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

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

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

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

De seguida queria apresentar um voto de agradecimento e reconhecimento 

ao Senhor Vereador, Eng. Victor Augusto Costa Santos, pela sua 

dedicação à causa pública, por ter abraçado com determinação e entrega 

o desempenho destas funções de serviço público, em prol do Concelho 

de Chaves e dos Flavienses. ----------------------------------------- 

Deu nota, também, da afabilidade e do respeito com que o Senhor 

Vereador, Eng. Victor Santos, sempre a tratou e que nunca sentiu 

qualquer forma de tratamento diferente, pelas diferenças ideológicas 

ou posicionamentos diferentes, sempre teve a capacidade de ouvir, 

houve tolerância e respeito, que são princípios tão importantes em 

democracia. -------------------------------------------------------- 

Aproveita a oportunidade, para desejar ao Senhor Vereador, Eng. Victor 

Santos, os maiores sucessos e muita saúde, no desempenho de futuras 

funções. ----------------------------------------------------------- 

No que diz respeito aos despachos n.ºs 82/GAP/2021 e 85/GAP/2021, 

constantes da presente ordem de trabalhos, tem algumas questões, que 

não as colocará ao Senhor Vice-presidente, mas sim ao Senhor 

Presidente, numa próxima reunião deste Órgão. ----------------------- 

Hoje fica o reconhecimento e agradecimento pelo desempenho de funções 

públicas, quando realizado com entrega e espírito de missão exige 

muito de nós. ------------------------------------------------------- 

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

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo-se 

associado ao voto apresentado pela Senhora Vereadora, pelo 

reconhecimento do trabalho realizado. ------------------------------- 

Dando ainda, nota que o Senhor Presidente, na comunicação social, 

também já agradeceu o trabalho realizado. --------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora 

Eng. Paula Fernanda da Mota Chaves, tendo-se, também associado ao voto 

de agradecimento e reconhecimento apresentado, ao Senhor Vereador, 

Eng. Victor Santos. ------------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. Victor Augusto Costa Santos, para agradecer a todos o voto 

de agradecimento e reconhecimento apresentado. ---------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 22 de julho de 2021. --------------------------- 

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

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

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

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

de não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada 

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DESPACHO N.º 82/GAPV/2021. PARA 

CONHECIMENTO. ------------------------------------------------------ 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação e enquadramento legal ------------------------------ 

Considerando: ------------------------------------------------------ 

1. O quadro de competências previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na ulterior redação, bem como a constituição, composição e 

organização dos órgãos das autarquias locais reguladas na Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de janeiro; ----------------------------------------- 

2. A panóplia de atribuições e competências legalmente confiadas às 

autarquias locais em diversas áreas de intervenção municipal, 

assumindo a gestão municipal subjacente especial importância e 

pertinência; ------------------------------------------------------- 

3. A distribuição de funções, atentas as competências adstritas, 

pelos Vereadores operada através de meu Despacho n.º 3/GAP/2017, de 

23/10/2017, sendo certo que ao Senhor Vereador, Eng.º Victor Santos, 

foram adstritas as seguintes: --------------------------------------- 

• Gestão Urbanística e Territorial; ----------------------------- 
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• Águas e Resíduos; --------------------------------------------- 

• Parques e Jardins; -------------------------------------------- 

• Proteção Civil; ----------------------------------------------- 

• Gabinete Técnico Florestal; ----------------------------------- 

• Comissão de Segurança; ---------------------------------------- 

• Cemitérios; --------------------------------------------------- 

• Gestão de Equipamentos do Município de Chaves; ---------------- 

4. Atento o teor da proposta n.º 5/GAP/2017, de 23/10/2017, 

sancionada pelo órgão executivo em reunião de 27/10/2017, teve lugar 

a fixação de um Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ao abrigo do 

regime excecional previsto no n.º 2, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro e ulteriores alterações; -------------------------- 

Importa, por referência aos princípios da eficácia, eficiência, 

desburocratização, celeridade e boa administração avocar as funções e 

inerentes competências quanto às respetivas matérias, antes 

distribuídas e delegadas, e bem assim as suscetíveis de subdelegação, 

no Senhor Vereador, Eng.º Victor Santos, especialmente as seguintes:- 

a) Competências, suscetíveis de subdelegação, previstas na proposta 

n.º 3/GAP/2017, de 23/10/2017, sancionada pelo órgão executivo em 

reunião de 27/10/2017 (Delegação de competências da Câmara Municipal 

no respetivo Presidente, com faculdade de subdelegação, no âmbito do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – Decreto-lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

lei n.º 136/2014, de 9 de setembro – e no Regime Jurídico das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal, consagrado na Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 70/2015, 16 de julho); -------------- 

b) Competências, suscetíveis de subdelegação, previstas na proposta 

n.º 7/GAP/2017, de 23/10/2017, sancionada pelo órgão executivo em 

reunião de 27/10/2017 (Delegação de competências da Câmara Municipal 

no respetivo Presidente, com faculdade de subdelegação, no âmbito do 

regime jurídico do licenciamento e fiscalização pelas câmaras 

municipais de atividades diversas, previsto no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 18 de dezembro, na atual redação); --------------------- 

c) Competências, suscetíveis de subdelegação, previstas na proposta 

n.º 11/GAP/2017, de 09/11/2017, sancionada pelo órgão executivo em 

reunião de 16/11/2017 (Delegação de competências da Câmara Municipal 

no respetivo Presidente, com faculdade de subdelegação, no âmbito do 

Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na ulterior redação, que 

regula o regime de acesso e de exercício de diversas atividades de 

comércio, serviços e restauração e estabelece o regime 

contraordenacional respetivo); -------------------------------------- 

d) Competências próprias do Presidente da Câmara delegadas nos 

respetivos Vereadores, no âmbito da Lei. nº 75/2013, de 12 de setembro, 

na ulterior redação, em sintonia com o teor do Despacho n.º 8/GAP/2017, 

de 27/10/2017; ------------------------------------------------------ 

e) Competências do Presidente da Câmara delegadas no Senhor Vereador 

a tempo inteiro, Eng.º. Victor Augusto Costa Santos, no âmbito do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e do Sistema da 

Indústria Responsável (SIR), com faculdade de subdelegação nos 

dirigentes dos serviços municipais, em sintonia com o teor do Despacho 

n.º 10/GAPV/2017, de 03/11/2017; ------------------------------------ 

f) Competências do Presidente da Câmara delegadas no Vereador 

responsável pela área de intervenção municipal de gestão urbanística, 

Eng.º. Victor Augusto Costa Santos, em sintonia com o teor do Despacho 

n.º 13/GAP/2017, de 06/11/2017. ------------------------------------- 

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 
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Destarte, e atenta previsão constante no artigo 44.º e seguintes do 

Código do procedimento Administrativo, com especial enfoque no 

disposto no n.º 2 do artigo 49.º do mesmo diploma legal, em articulação 

com a previsão constante no n.º 2 do artigo 36.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, e, bem assim, o 

disposto no artigo 58.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

determino o seguinte: ----------------------------------------------- 

1. A avocação das competências delegadas e subdelegadas no Senhor 

Vereador, Eng.º Victor Santos, enunciadas no ponto I; --------------- 

2. Consequentemente, a cessação imediata da delegação e subdelegação 

de competências que havia delegado e subdelegado, conforme aplicável, 

no Senhor Vereador, Eng.º Victor Santos, enunciadas no ponto I. ----- 

3. Que seja dado conhecimento do teor do presente despacho à Câmara 

Municipal, na próxima reunião a realizar. --------------------------- 

Finalmente, e no cumprimento do disposto no artigo 47.º do Código do 

Procedimento Administrativo, proceda-se à divulgação pública do 

presente Despacho, através da afixação de editais, nos lugares de 

estilo, dando-se ainda conhecimento do mesmo a todos os serviços 

municipais, por meio de circular informativa. ----------------------- 

Chaves, 30 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves, 

tendo apresentado por escrito a seguinte declaração, que seguidamente, 

se transcreve: ------------------------------------------------------ 

“Em outubro de 2017, o Senhor Presidente da Câmara trouxe uma proposta 

à Câmara Municipal – Proposta n.º 5/GAP/2017, de 23 de outubro – no 

sentido de lhe ser aprovado mais um vereador a tempo inteiro. ------- 

Eu ainda não fazia parte do elenco camarário – era o Vereador o Arq. 

António Cabeleira – mas, como tem sido habitual, a Câmara Municipal 

aprovou tal proposta, entendendo que esse vereador fazia falta para 

ajudar nas tarefas gestionárias a bem do Município. ----------------- 

Ora, a um mês e pouco de novo período eleitoral autárquico, somos 

confrontados com esta proposta do Senhor Presidente, a retirar as 

competências ao mesmo vereador e a cessar o seu regime de permanência. 

Não nos dá qualquer explicação adicional. Usa o poder discricionário. 

Antes servia e fazia falta, agora já não serve. Qual o motivo? ------ 

Será porque circula por aí uma carta nas redes sociais que não é muito 

abonatória para o senhor Presidente? -------------------------------- 

Será que, por via dessa carta, o incomodo foi tanto que a vingança 

resultou nesta tomada de posição? ----------------------------------- 

Se assim é, mal vai este executivo que faz a sua gestão de fora para 

dentro, a partir do que se escreve no Facebook. --------------------- 

De qualquer das formas, merecemos explicações mais cabais. ---------- 

Não lhe fica nada bem ao senhor Presidente estar ausente da reunião, 

e mandar o seu Vice Presidente dar-nos o recado. -------------------- 

É uma atitude insensata. -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, com esta atitude deu um passo mal dado, 

contribuindo em muito para colocar a política em baixo. ------------- 

O Vereador, --------------------------------------------------------- 

João Neves” --------------------------------------------------------- 

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

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

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo dado 
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nota que o Senhor Presidente, na próxima reunião de Câmara, poderá, 

se assim o entender, prestar as informações requeridas. ------------- 

A sua ausência nesta reunião, como se referiu no início, resulta de 

estar o Sr. Presidente no seu período legal de férias. Como todos 

sabem, as férias não se marcam de um dia para o outro, não fazendo 

sentido outras explicações para a sua ausência. --------------------- 

Este assunto vem à reunião par conhecimento da Câmara, não se trata 

de uma proposta para deliberar, já que a decisão resulta do exercício 

de uma competência própria do Senhor Presidente. -------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo dirigido uma 

palavra de solidariedade ao Senhor Eng.º Victor Santos, enquanto 

Vereador e Amigo, mas sobretudo, em quanto Vereador e membro desta 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 

Não coloca em causa as competências do Senhor Presidente, bem como, 

também não colocaram em causa, aquando da aprovação da proposta para 

a existência de mais um Vereador, entendendo que devia ser assim. --- 

Trata-se de uma competência do Senhor Presidente, que saberá as razões 

que o levaram a isso. ----------------------------------------------- 

Embora o choque um pouco a cessão de funções de Vereador a tempo 

inteiro, quando se está a pouco mais de um mês de distância de um ato 

eleitoral. --------------------------------------------------------- 

Soa mal por todas as razões. ---------------------------------------- 

Por todas as razões político-partidárias, as escolhas são sempre 

difíceis para a constituição de listas, mas tudo isso, não deveria ser 

misturado, com aquilo que é o exercício de funções do Eng. Victor 

Santos, enquanto Vereador da Câmara Municipal. ---------------------- 

Aqui, afirma, que se tratam de dois despachos para conhecimento, pois 

se fossem para votação, votaria contra. ----------------------------- 

Porque entende que o Senhor Eng. Victor Santos, exerceu sempre, as 

suas funções com total superioridade numa área extremamente difícil, 

e sempre soube exerce-las com a maior superioridade e o melhor que 

soube. ------------------------------------------------------------- 

Sempre teve para com os membros da oposição e demais vereadores uma 

atitude cordata, manifestando, assim, a sua solidariedade com o 

Vereador, por achar inqualificável esta atitude e a esta distância de 

um ato eleitoral haver a cessão de um Vereador a tempo inteiro. ----- 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social 

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

matéria, referido o seguinte: ---------------------------------------

Não contesta a legalidade dos despachos, mas, parece-lhe estranho o 

timing, a forma desrespeitosa como foi feita, timing muito 

intempestivo, em cima de um ato eleitoral e uma discricionariedade 

incompreensível, acha que o Vereador Victor Santos merecia outro 

respeito e o Senhor Presidente pudesse reequacionar a atribuição de 

algumas funções que entende-se nesta altura. ------------------------ 

Não faz sentido, sobretudo a cessão da designação de Vereador a tempo 

inteiro, não faz sentido falta de respeito pelo trabalho meritório e 

sério do Vereador Victor Santos. ------------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo, novamente, agradecido as 

palavras simpáticas de todos os Vereadores. ------------------------- 

Afirmando que na casa que devia ser o exemplo da democracia, viu-se 

privado da sua liberdade de concorrer a umas eleições autárquicas. -- 
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Podia não estar nos seus planos, mas tinha esse direito, à semelhança 

do que escreveu, que, até já estava escrito há algum tempo. --------- 

Deu ainda nota, que um ano e meio antes das últimas eleições 

autárquicas, foi convidado a apoiar uma lista, ninguém lhe prometeu 

um lugar elegível, apenas o convidaram para apoiar, e agora a quatro 

dias da apresentação das listas, dizem-lhe que não contam consigo. -- 

Só tem um termo para definir esta atitude, é cobardia. -------------- 

Porque o privaram de uma liberdade que qualquer cidadão deste Concelho 

tem direito, não lhe tendo sido dada qualquer satisfação. ----------- 

Tendo o Senhor Presidente, apenas conversado consigo na última segunda 

feira antes de ir de férias. ---------------------------------------- 

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

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

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo, 

sobre a matéria, referido o seguinte: ------------------------------- 

Relativamente ao que foi proferido, referiu cada um dos presentes e 

livre de proferir as afirmações e questões que entender, ou achar que 

são relevantes, responsabilizando-se individualmente por essas 

afirmações. -------------------------------------------------------- 

No que diz respeito à constituição das listas dos partidos às eleições, 

estas são apenas de natureza partidária, não são uma questão de 

natureza municipal deste órgão. ------------------------------------- 

Nunca neste Órgão foram comentadas as decisões internas dos Partidos 

Políticos, e não será agora que se deverá fazer. -------------------- 

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

Interrompendo a intervenção, usou da palavra, o Vereador do Partido 

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

referido que a sua intervenção, foi nesse sentido o que são questões 

partidárias, são questões partidárias, o que lhe parece aqui, e que 

de facto o indignou e o que está em causa, é um Vereador que exerce 

funções a tempo inteiro a um mês de distancia se vê assim a cessar 

funções desta forma. ------------------------------------------------ 

Colocando de parte aquilo que são as vidas internas dos partidos. 

Enquanto membro deste Órgão Executivo e Vereador não podia deixar de 

manifestar aquela que é a sua opinião e posição. -------------------- 

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

Retomou e usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte:  

Do que tem conhecimento acerca do assunto, o Senhor Presidente 

manifestou haver perdido a confiança na ação política do Senhor 

Vereador, Eng. Victor Santos. Assim, essa perda de confiança, é um 

assunto que, obviamente, tem essencialmente reflexos para o futuro e 

não tanto com o passado, pois a decisão tomada apenas produz efeitos 

para o futuro. Acrescentou que na leitura do texto da decisão do Senhor 

Presidente, não encontrou nenhuma censura a atuação passada do Senhor 

Vereador. ---------------------------------------------------------- 

Se o Sr. Presidente entendeu que houve uma quebra de confiança na 

atuação do Senhor Vereador, levando-o a avocar todas as suas 

competências próprias delegadas anteriormente no Sr. Vereador, que lhe 

estavam atribuídas, resulta que o Sr. Vereador ficou sem quaisquer 

competências, logo sem conteúdo funcional, ou seja, a permanecer a 

tempo inteiro, estaria a tempo inteiro mas não poderia fazer nada. -- 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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2.2. CESSAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE VEREADOR A TEMPO INTEIRO. DESPACHO N.º 

85/GAPV/2021. PARA CONHECIMENTO. ------------------------------------ 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação e enquadramento legal ------------------------------ 

Considerando: ------------------------------------------------------ 

1. O quadro de competências previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na ulterior redação, bem como a constituição, composição e 

organização dos órgãos das autarquias locais reguladas na Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de janeiro; ----------------------------------------- 

2. O teor da Proposta n.º 5/GAP/2017, de 23/10/2017, sancionada pelo 

órgão executivo em reunião de 27/10/2017, através da qual teve lugar 

a fixação de um Vereador em Regime de Tempo Inteiro, ao abrigo do 

regime excecional previsto no n.º 2, do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro e ulteriores alterações; -------------------------- 

3. O conteúdo do meu Despacho n.º 82/GAPV/2021, de 30 de julho, 

segundo o qual teve lugar, atenta a previsão constante no artigo 44.º 

e seguintes do Código do procedimento Administrativo, com especial 

enfoque no disposto no n.º 2 do artigo 49.º do mesmo diploma legal, 

em articulação com a previsão constante no n.º 2 do artigo 36.º do 

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

bem assim, o disposto no artigo 58.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de janeiro, a avocação das competências delegadas e subdelegadas no 

Senhor Vereador, Eng.º Victor Santos, e consequentemente, a cessação 

imediata da delegação e subdelegação de competências que havia 

delegado e subdelegado, conforme aplicável, no Senhor Vereador, Eng.º 

Victor Santos. ------------------------------------------------------ 

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

Destarte, à luz do disposto nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 58.º da  Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e quadro legal aplicável, determino o 

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

1. A cessação, com efeitos imediatos, da designação para o exercício 

de funções, em regime de tempo inteiro, do Senhor Vereador, Eng.º 

Victor Santos; ------------------------------------------------------ 

2. Que seja dado conhecimento do teor do presente despacho à Câmara 

Municipal, na próxima reunião a realizar. --------------------------- 

Finalmente, e no cumprimento do disposto no artigo 47.º do Código do 

Procedimento Administrativo, proceda-se à divulgação pública do 

presente Despacho, através da afixação de editais, nos lugares de 

estilo, dando-se ainda conhecimento do mesmo a todos os serviços 

municipais, por meio de circular informativa. ----------------------- 

Chaves, 30 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 



                                                                F. 220 

                                                                  _____________________ 

 
 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. AUXÍLIOS ECONÓMICOS – ANO LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO N. º77/DEAS-

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Os “Auxílios Económicos” constituem uma modalidade de apoio 

socioeducativo destinada aos alunos inseridos em agregados familiares, 

cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações, 

para fazer face aos encargos com refeições, alojamento, livros e outro 

material escolar, sendo a sua atribuição, no 1º ciclo, uma competência 

dos Municípios. ----------------------------------------------------- 

Considerando que, beneficiam deste apoio os alunos pertencentes aos 

agregados familiares integrados nos 1.º e 2.º escalões de rendimentos, 

determinados pelo posicionamento nos escalões de rendimento, para 

atribuição de abono de família; ------------------------------------- 

Considerando que, o Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, que regula 

as condições de aplicação da ação social escolar da responsabilidade 

do Ministério de Educação e Ciência e dos Municípios, garante a todos 

os alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública o acesso 

gratuito aos manuais escolares por força do regime de gratuitidade dos 

manuais escolares previsto no artigo 127º da Lei nº7-A/2016, de 30 de 

março, no artigo 156º da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, e artigo 

170º da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, bem como nos termos do 

artigo 64º do Decreto-Lei nº33/2018, de 15 de maio; ----------------- 

Considerando que, face à gratuitidade dos manuais escolares para todos 

os alunos que vão frequentar o 1º ciclo, torna-se necessário, no que 

respeita às verbas para auxílios económicos, para os alunos 

posicionados no Escalão A e Escalão B, prever a verba para material 

escolar; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que, os valores fixados, pelo referido despacho, para o 

1º ciclo e destinado ao material escolar é de 16,00€ - Escalão A e 

8,00€ - Escalão B; -------------------------------------------------- 

Considerando que, o mencionado Despacho contempla, ainda, uma 

comparticipação, por parte dos Municípios, para as visitas de estudo 

dos alunos do 1º ciclo, do ensino básico, beneficiários da ação social 

escolar no valor de 20,00€, para os alunos do escalão A e 10,00€, para 

os alunos do escalão B; --------------------------------------------- 

Considerando que, há alunos com necessidades educativas especiais que 

não usufruem da gratuitidade de manuais escolares, pelo que as verbas 

disponibilizadas para esses alunos contemplam o valor equivalente a 

livros e material escolar, definido em anos letivos anteriores; ----- 

Considerando que, na reunião do Conselho Municipal de Educação, 

realizada no passado dia 16 de julho de 2021, o Senhor Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, procedeu à apresentação dos valores 

previstos, para o ano letivo 2021/2022, em matéria de “Material 

Escolar”, no âmbito dos Auxílios Económicos, tendo merecido, por parte 
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dos membros presentes no referido Conselho, o parecer favorável, 

conforme valores abaixo apresentados;  ------------------------------ 

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, designadamente atribuição 

de auxílios económicos. --------------------------------------------- 

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

Assim, tomo a liberdade de sugerir a aprovação dos seguintes valores, 

para o ano letivo 2021/2022: --------------------------------------- 

VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS – Material Escolar e Visitas de Estudo 
Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos      Visitas 

A Escalão 1 do Abono de família 25,00€ 30,00€ 20,00€ 

B Escalão 2 do Abono de família 12,50€ 15,00€ 10,00€ 

VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS – Alunos com NEE e Visitas de Estudo 
Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos Visitas 

A Escalão 1 do Abono de família 60,00€ 70,00€ 20,00€ 

B Escalão 2 do Abono de família 30,00€ 35,00€ 10,00€ 

As referidas verbas serão disponibilizadas aos Agrupamentos de 

Escolas, numa só prestação, mediante o número de escalões (A e B) 

atribuídos aos alunos. --------------------------------------------- 

No início do ano letivo 2021/2022, após a receção das listas nominais, 

com os escalões atribuídos e a identificação dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, proceder-se-á à elaboração de 

proposta a submeter ao executivo camarário, com os valores deste 

encargo e em cumprimento do LCPA, será atribuída a rubrica orçamental 

e o respetivo compromisso. ------------------------------------------ 

Caso esta proposta mereça concordância favorável, por parte do Senhor 

Vereador da Educação, Dr. Francisco Melo, tomo a liberdade sugerir o 

seu encaminhamento à próxima reunião de Câmara, para deliberação. --- 

À Consideração superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 28 de julho de 2021 ---------------------------------------- 

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

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

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

DE 2021.07.29. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. À consideração Superior. ---------- 

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

DE 2021.08.02. ------------------------------------------------------ 

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. GRATUITIDADE DOS BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA 

TODOS OS ALUNOS RESIDENTES NO CONCELHO - ANO LETIVO 2021/2022. 

INFORMAÇÃO N. º78/ DEAS-UE/2021. ------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No sentido de planificar o ano letivo 2021/2022, em matéria de Ação 

Social Escolar e dando cumprimento à orientação dada pelo Sr. Vereador 

da Educação, Dr. Francisco Melo, de garantir a gratuitidade dos passes 

escolares para todos os alunos residentes no concelho, que se encontrem 

matriculados e a frequentar o ensino obrigatório, no ano letivo 

2021/2022, como medida de apoio socioeducativo destinadas aos alunos 
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do concelho e, em particular, aqueles que estão inseridos em agregados 

familiares com situação económica desfavorável. --------------------- 

Considerando que, a Lei nº85/2009, de 27 de agosto, veio estabelecer 

o alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, mas mantendo 

o transporte escolar gratuito só até ao final do 3º ciclo do ensino 

básico, de acordo com o estipulado no artigo 15º, do Decreto-lei nº 

176/2012, de 2 de agosto; ------------------------------------------- 

Considerando que, os estudantes do ensino secundário, abrangidos pelo 

transporte escolar, comparticipam nos respetivos custos quando 

utilizem carreiras públicas, “em metade do custo do bilhete de 

assinatura fixado pela portaria que estabeleça as tarifas para os 

serviços de transportes coletivos”; --------------------------------- 

Considerando que, o Município de Chaves tem apoiado, ao longo de vários 

anos, os passes escolares dos alunos carenciados que frequentam o 

ensino secundário como forma de promover a frequência do ensino 

secundário, prevenir o abandono escolar e como forma de apoiar as 

famílias mais carenciadas; ------------------------------------------ 

Considerando que o nº3 do artigo 6º do Decreto – Lei nº55/2009, de 2 

de Março, que estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e 

ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, enquanto 

modalidade dos apoios e complementos educativos previstos na Lei de 

Bases do Sistema Educativo, no que respeita à promoção da frequência 

do ensino secundário refere que “podem adotar-se, complementarmente 

aos apoios prestados no âmbito da ação social escolar previstos no 

presente Decreto – Lei, medidas de apoio à frequência, tais como 

isenções do pagamento de propinas, taxas e emolumentos, a concessão 

de bolsas de estudo, a subvenção dos transportes e do alojamento e 

ainda o acesso ao crédito em condições favoráveis”; ----------------- 

Considerando que, a Ação Social Escolar comporta um conjunto alargado 

de medidas destinadas a garantir a igualdade de oportunidades de acesso 

e sucesso escolares, a todos os alunos; ----------------------------- 

Considerando que, na reunião do Conselho Municipal de Educação, 

realizada no passado dia 16 de julho de 2021, o Senhor Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, procedeu à apresentação das medidas de 

apoio socioeducativo destinadas aos alunos do concelho, no ano letivo 

2021/2022, tendo merecido, por parte dos membros presentes no referido 

Conselho, o parecer favorável; ------------------------------------- 

Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da 

ação social escolar, de acordo com o disposto na alínea hh), do ponto 

I, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/22013, de 12 de setembro; ---------- 

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

Assim, caso esta proposta mereça concordância, por parte do Sr. 

Vereador da Educação, Dr. Francisco Melo, e em coerência com as razões 

de facto e de direito acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

ao executivo municipal que, de acordo com o disposto na alínea hh), 

do ponto I, do artigo 33º, da Lei n. º75/2013 de 12 de setembro, aprove 

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

- Gratuitidade dos passes escolares para todos os alunos residentes 

no concelho, no ano letivo 2021/2022. ------------------------------- 

- Que se proceda à divulgação desta medida junto dos três Agrupamentos 

de Escolas do Concelho de Chaves. ----------------------------------- 

Propõe-se, ainda, o seu encaminhamento para a próxima reunião de Câmara 

Municipal, para deliberação. ---------------------------------------- 

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

Chaves, 29 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.07.29. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. À consideração Superior. ---------- 

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

DE 2021.08.02. ------------------------------------------------------ 

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. REFEIÇÕES ESCOLARES – ANO LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO N. º 79/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, no âmbito do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares, dá continuidade ao serviço de 

refeições para o ano letivo 2021/2022, nos estabelecimentos de ensino 

da educação pré-escolar e do 1º Ciclo. ------------------------------ 

Considerando que, o Despacho 8452-A/2015, de 31 de julho, do Senhor 

Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, regula as 

condições de aplicação das medidas de ação social escolar, da 

responsabilidade do Ministério da Educação e dos Municípios; -------- 

Considerando que, de acordo com o referido Despacho, o preço a pagar, 

por refeição, pelos alunos do 1º ciclo e da educação pré-escolar 

corresponde ao valor fixado, para os alunos dos 2º e 3º ciclo do ensino 

básico e do ensino Secundário, no valor de 1,46€, tendo a seguinte 

comparticipação: --------------------------------------------------- 

Escalão A – Refeição gratuita; ------------------------------------- 

Escalão B – Metade (50%) do valor fixado; -------------------------- 

Sem Escalão – 100% do valor fixado. --------------------------------- 

Considerando que, na reunião do Conselho Municipal de Educação, 

realizada no passado dia 16 de julho de 2021, o Senhor Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, procedeu à apresentação das medidas de 

apoio socioeducativo destinadas aos alunos do concelho, no ano letivo 

2021/2022, tendo merecido, por parte dos membros presentes no referido 

Conselho, o parecer favorável; ------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com a alínea hh) do n.º 1 do Artigo 33 º 

da Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, 

deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que 

respeita à alimentação. --------------------------------------------- 

II- Proposta -------------------------------------------------------- 

Em consonância com o despacho 8452-A/2015, de 31 de julho, para o ano 

letivo 2021/2022, o preço a cobrar aos alunos dos estabelecimentos do 

pré-escolar e do 1º ciclo do Concelho de Chaves, seja de acordo com a 

presente tabela: ------------------------------------------------- 

Preço das refeições ------------------------------------------------ 

Alunos ------------------------------------------------------------- 
Transportados e/ou Escalão A Escalão B Restantes alunos 

€0.00 €0.73 €1.46 

A exemplo dos anos letivos anteriores e fora do âmbito do despacho 

retro mencionado, propõe-se, ainda, que as crianças e os alunos 

transportados, da educação pré-escolar e do 1º ciclo, continuem a 

beneficiar da refeição gratuita, independentemente do escalão 

atribuído. --------------------------------------------------------- 
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Assim e caso esta proposta mereça concordância favorável, por parte 

do Senhor Vereador da Educação, Dr. Francisco Melo e de acordo com o 

disposto na alínea hh), do ponto I, do artigo 33º, da Lei n. º75/2013 

de 12 de setembro, tomo a liberdade sugerir o seu encaminhamento à 

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

Chaves, 29 de julho de 2021 ---------------------------------------- 

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

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

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

DE 2021.07.29. ------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. À consideração Superior. ---------- 

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

DE 2021.08.02. ------------------------------------------------------ 

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: 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Vice-presidente, Senhor Sr. 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, deu conhecimento, ao Órgão 

Executivo, que nele tem interesse por possuir uma relação familiar com 

o Presidente da Associação “Associação Flor do Tâmega para Apoio a 

Deficientes”, declarando-se impedido de participar na sua discussão e 

votação. ----------------------------------------------------------- 

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

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO FLOR DO 

TÂMEGA E APOIO A DEFICIENTES. PROPOSTA Nº 79/GAP/2021. -------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

ASSOCIAÇÃO FLOR DO TÂMEGA PARA APOIO A DEFICIENTES – AFTAD, Instituição 

Particular de Solidariedade Social, NIPC 504 229 265, com sede na 

Quinta da Trindade, Lote 58, loja 1 e 2, 5400-082 Chaves, solicita 

apoio da autarquia para financiar custos não comparticipados e 

imprescindíveis ao Centro de Atividades Ocupacionais para Deficientes 

no valor de 25.000,00 €. -------------------------------------------- 

Considerando que a instituição promove e desenvolve ações geradoras 

de dinâmicas no seio onde está inserida particularmente nos grupos 

mais vulneráveis, no caso dos cidadãos portadores de deficiência; --- 

Considerando que essa Associação promoveu a execução de um CAO – Centro 

de Atividades Ocupacionais, - equipamento de natureza social que 

pretende dar resposta a necessidades da respetiva comunidade local; - 

Considerando que por deliberação do executivo camarário, tomada em sua 

reunião ordinária, realizada no dia 26 de março de 2015, devidamente 

sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua sessão ordinária 

do dia 29 de abril de 2015, veio a ser aprovado o Regulamento de Apoio 

a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza Educativa, 

Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras; ------------------ 
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Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do 

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

à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para 

o município; -------------------------------------------------------- 

Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP. ------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 

a) Que seja apoiada a “Associação Flor do Tâmega para Apoio a 

Deficientes ” no valor de 25.000,00€ ( vinte e cinco mil euros); ---- 

b) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

-  Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

-   Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada. - 

c) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão de Gestão Financeira. --------------------------------------- 

Chaves, 29 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a 

proposta, sem a participação na votação, do Vice-Presidente, Senhor 

Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, em virtude do mesmo se ter 

declarado impedido. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS E 

CULTURAIS. PROPOSTA Nº 80/GAP/21. ----------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE VILELA SECA, NIPC 515 439 010, com 

sede na Rua Central, 5400-820 Vilela Seca, solicita apoio da autarquia, 

para as atividades elencadas em Plano de Atividades para o ano 2021;  

SANTA COMBA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE VILA MEÃ 

DA RAIA, NIPC 513 187 359, com sede na Rua da Escola, Edifício da 

Antiga Escola Primária, 5400-812 Vilarelho da Raia, solicita apoio da 

autarquia para concretizar as atividades calendarizadas no Plano de 

Atividades 2021; ---------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO ESTEVÃO, Associação sem fins 

lucrativos, NIPC 503 098 647, com sede na Vila de Santo Estevão, 

solicita apoio para concretizar as atividades calendarizadas no Plano 

de Atividades 2021/2022; -------------------------------------------- 

CENTRO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO DE VILARELHO DA RAIA, Associação 

sem fins lucrativos, NIPC 501 651 578, com sede na Rua dos Arcos, 2 

A, 5400-813 Vilarelho da Raia, solicita apoio para concretizar as 

atividades calendarizadas no Plano de Atividades 2021; -------------- 

Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 

concretização de atividades e ações geradora de dinâmicas para a 
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população, pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar físico 

e para o convívio da população; ------------------------------------- 

Considerando que estas associações são promotoras de atividades 

culturais, desportivas, recreativas e sociais, atuando positivamente 

na ocupação dos tempos livres da população que abrangem, e por sua 

vez, imprimindo hábitos e motivações para a prática desportiva 

continuada; -------------------------------------------------------- 

Considerando que as associações suprarreferidas assumiram compromissos 

financeiros e logísticos, em momento anterior ao surgimento do 

contexto pandémico que vivemos, que visavam a criação de eventos de 

acordo com o seu planeamento anual; --------------------------------- 

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 

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

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; ------ 

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, José Maciel Rua Duque, 

competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa 

execução do contrato programa. -------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 

a) Que sejam apoiadas as Associações constantes do mapa anexo com o 

valor nele especificado; -------------------------------------------- 

b) Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; -------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

c) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; ----- 

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------- 

Chaves, 29 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA ------------------------------------------------------------- 

CONTRATO PROGRAMA de DESENVOLVIMENTO CULTURAL e DESPORTIVO ---------- 

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

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2021; ------------------------------------------------ 

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

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº 80/GAP/2021, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter cultural, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2021; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro e ulteriores alterações, em conjugação com o disposto na 

alínea f), do nº2, do art. 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, 

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado 

o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual se 

rege de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

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

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Cultural, que o …………………., apresentou e este 

Município, referente ao ano 2021, na prática de atividades desportivas 

e recreativas, cujo ………………………. -------------------------------------- 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

                   

                   Quadro Sinótico 

                    Anexo à Proposta Nº 80/GAP/2021 

 

Entidades 
Apoio 

 Financeiro 

Classificação  

Económica 

 

Finalidade 

 

 

Associação Recreativa e 

Cultural de Vilela Seca 

 

 

5.000,00 

 

 

 

 

 

Plano de Atividades 

 

 Santa Comba - Associação 

Cultural, Recreativa e 

Desportiva de Vila Meã da Raia 

 

5.000,00 

  

Plano de Atividades 

 

 

 

 

Associação Cultural e 

Desportiva de Santo Estevão 

 

 

6.000,00 

 

 

 

 

 

Plano de Atividades 

 

 

 

Centro Social, Cultural e 

Desportivo de Vilarelho da Raia  

4.000,00  Plano de Atividades 
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O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2021. -------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves a _____________________________, é de _______ € 

(______________euros), nos termos do Programa de Atividades, à data, 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………………, 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O …………………, deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. ---------------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato, o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, Maciel Duque, por deliberação de _________, com a função de 

proceder ao seu acompanhamento e monitorização. --------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ……………. de 2021.  --------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 
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O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

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

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

Vereador do Partido Socialista, Senhor Sr. Eng. Victor Augusto Costa 

Santos, tendo questionado, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, acerca 

do valor atribuído no último ano à “Associação Cultural e Desportiva 

de Santo Estevão”, pois esta Associação tinha-se queixado que não 

estaria a ser apoiada de forma igualitária comparativamente com 

associações do género. ---------------------------------------------- 

Dando nota que, vota favoravelmente, a presente proposta, embora a 

mesma apareça muito em cima das eleições, cheirando-lhe um pouco a 

“politiquice”. ----------------------------------------------------- 

Destacou, ainda, que recentemente, a Câmara Municipal apoiou, a 

Associação desportiva, “Vidago FC”, e a seguir aparece o Senhor 

Presidente da referida associação “Vidago FC”, como candidato a Junta 

de Freguesia, sendo sua opinião que estas misturas devem ser evitadas 

a todo o custo. ----------------------------------------------------- 

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

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

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo dado 

nota que não registou para dar nota nesta reunião o valor exato em 

dinheiro e acesso a instalações, atribuído no último ano à “Associação 

Cultural e Desportiva de Santo Estevão”, mas que consta das atas da 

Câmara e da elaboração desta proposta, disponibilizada para consulta. 

Devendo, a informação exata do valor em efetivo e em acesso a 

instalações desportivas ser prestada na próxima reunião de Câmara, se 

o Senhor Vereador o entender. --------------------------------------- 

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

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

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

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

1. --------------------------------------------------------------- 

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo apresentado a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

“Vota favoravelmente a presente proposta, mas, como já alertou, no 

passado, e por múltiplas vezes, nestas reuniões de Câmara, é seu 

entendimento que estes apoios são concedidos com total 

discricionariedade, não entendendo como se chega aos montantes 

atribuídos, não existindo em sua opinião um critério para a atribuição 

dos apoios concedidos.” --------------------------------------------- 

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

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

Vice-Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo 

dado nota que para apreciação dos apoios ora atribuídos, foi 

disponibilizado aos Senhores Vereadores um alargado conjunto de 

documentos anexos às propostas, como os planos de atividades por 

associação, os relatórios de execução, além de informações 

institucionais. Assim, a Senhora Vereadora poderia tê-los analisado 

detalhadamente e compreender as diferenças na atribuição e dimensão 

dos apoios. Analisando os planos de atividades das diferentes 

associações, facilmente se conclui que envolvem atividades e volumes 

de ações muito diferentes, ou seja, além do número de associados, a 

previsão de presença o não em atividades e jogos fora do concelho, o 

quantitativo de pessoas envolvidas, os campeonatos em que se encontram 
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inscritos, ou as instalações que utilizam cedidas pelo município, ou 

ainda o facto de, em certos anos, organizarem no concelho eventos 

especiais de dimensão supra concelhia que, por serem esporádicos, 

concorrem ainda mais para explicar, de ano para ano, a variação no 

volume de apoios por associação. ------------------------------------ 

Por outro lado, existem clubes e associações que apresentam projetos 

para financiamento externo, que recorrem a apoios de programas 

nacionais, dando como exemplo, os financiamentos do “IPDJ” ao desporto 

ou às associações. Assim, quando vêm as suas candidaturas aprovadas, 

necessitam de apoios financeiros para a sua comparticipação própria, 

como não dispõem dessas verbas, para não perderem o financiamento, o 

Município atribui apoio para cobrirem a diferença do montante 

necessário ao seu projeto aprovado. --------------------------------- 

Concluindo, refere que assim se entende que deve existir 

discricionariedade adequada a cada situação em concreto, situação 

variável a cada ano e à realidade de cada instituição. -------------- 

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À LIGA DOS COMBATENTES – 

NÚCLEO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 81/GAP/2021. ------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Liga dos Combatentes – Núcleo de Chaves, NIPC 500 816 905, é uma pessoa 

coletiva de utilidade pública administrativa, sem fins lucrativos, de 

caráter social, dotada de plena capacidade jurídica para a prossecução 

dos seus objetivos, cujo Núcleo de Chaves, se encontra sedeado no 

Terreiro de Cavalaria, nº 2. ---------------------------------------- 

Considerando os objetivos desta associação, nomeadamente: ----------- 

• Adoção de medidas de assistência a situações de carência 

económica dos associados e de recompensa daqueles a quem a Pátria deva 

distinguir por atos os feitos relevantes praticados ao seu serviço; - 

• Criar, manter e desenvolver departamentos ou estabelecimentos de 

ensino, cultura, trabalho e solidariedade social em benefício geral 

do País e direto dos seus associados. ------------------------------- 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista o 

desenvolvimento de projetos e implementação de atividades, plasmadas 

no respetivo Plano de Atividades; ----------------------------------- 

Considerando que a instituição promove e desenvolve ações geradoras 

de dinâmicas no seio onde está inserida; ---------------------------- 

Considerando que, pelo caráter filantrópico de que se reveste a 

entidade em causa, não tem, por si só, capacidade de concretizar as 

atividades que se propõe desenvolver de forma eficaz e imediatamente 

atuante; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que por deliberação do executivo camarário, tomada em sua 

reunião ordinária, realizada no dia 26 de março de 2015, devidamente 

sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua sessão ordinária 

do dia 29 de abril de 2015, veio a ser aprovado o Regulamento de Apoio 

a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza Educativa, 

Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras; ------------------ 

Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do 

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

à Câmara Municipal deliberar apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para 

o município; -------------------------------------------------------- 

Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 
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previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP. ------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 

a) Que seja apoiada a “Liga dos Combatentes - Núcleo de Chaves” no 

valor de 5.000,00€ (cinco mil euros); ------------------------------- 

b) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

-  Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

-   Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada. - 

c) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão de Gestão Financeira.  -------------------------------------- 

Chaves, 29 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo apresentado a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------- 

“Vota favoravelmente a presente proposta, mas, como já alertou, no 

passado, e por múltiplas vezes, nestas reuniões de Câmara, é seu 

entendimento que estes apoios são concedidos com total 

discricionariedade, não entendendo como se chega aos montantes 

atribuídos, não existindo em sua opinião um critério para a atribuição 

dos apoios concedidos.” --------------------------------------------- 

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

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

Vice-Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo 

dado nota que para apreciação dos apoios ora atribuídos, foi 

disponibilizado aos Senhores Vereadores um alargado conjunto de 

documentos anexos às propostas, como os planos de atividades por 

associação, os relatórios de execução, além de informações 

institucionais. Assim, a Senhora Vereadora poderia tê-los analisado 

detalhadamente e compreender as diferenças na atribuição e dimensão 

dos apoios. Analisando os planos de atividades das diferentes 

associações, facilmente se conclui que envolvem atividades e volumes 

de ações muito diferentes, ou seja, além do número de associados, a 

previsão de presença o não em atividades e jogos fora do concelho, o 

quantitativo de pessoas envolvidas, os campeonatos em que se encontram 

inscritos, ou as instalações que utilizam cedidas pelo município, ou 

ainda o facto de, em certos anos, organizarem no concelho eventos 

especiais de dimensão supra concelhia que, por serem esporádicos, 

concorrem ainda mais para explicar, de ano para ano, a variação no 

volume de apoios por associação. ------------------------------------ 

Por outro lado, existem clubes e associações que apresentam projetos 

para financiamento externo, que recorrem a apoios de programas 

nacionais, dando como exemplo, os financiamentos do “IPDJ” ao desporto 

ou às associações. Assim, quando vêm as suas candidaturas aprovadas, 
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necessitam de apoios financeiros para a sua comparticipação própria, 

como não dispõem dessas verbas, para não perderem o financiamento, o 

Município atribui apoio para cobrirem a diferença do montante 

necessário ao seu projeto aprovado. --------------------------------- 

Concluindo, refere que assim se entende que deve existir 

discricionariedade adequada a cada situação em concreto, situação 

variável a cada ano e à realidade de cada instituição. -------------- 

 

 

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 1. -– 

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

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 2. -– 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE CERTIDÃO - PROCESSO 321/16 – CLAUDINE ABREU GONÇALVES 

– RUA PADRE MARCELINO DA FONTOURA – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - 

INFORMAÇÃO N.º 226/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 -------------------------------------------------------- 
A Sra. Claudine de Abreu Gonçalves na qualidade de coproprietária, das 

frações “A”, “B” e “C”, do  prédio  urbano  sito  na  Rua  Padre 

Marcelino de Fontoura, nº 40,  freguesia de  Santa  Maria  Maior, 

concelho  de  Chaves,  inscrito  na  matriz predial  urbana  sob  o 

artigo 6895 (frações A, B e C), vem através  do  requerimento  nº 

1106/21, requerer ao Sr. Presidente da Câmara “renovação por mais 

cinco anos da isenção de IMI, ao abrigo da alínea a), do nº 2 e nº 4, 

do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais”. ------------------
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Mais informa que o pedido “deveria ter sido efetuado no ano civil 

anterior, mas devido aos constrangimentos provocados pela pandemia do 

Covid-19, tal não foi possível”. ------------------------------------

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

a) Certidão de reabilitação urbana passada pela Câmara Municipal; - 

b) Cadernetas prediais urbanas. ---------------------------------- 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 
A requerente promoveu à realização das obras de reabilitação das 

frações (A, B e C), do prédio urbano referenciado, cujo processo consta 

do arquivo municipal, com o nº 321/16 e tiveram início em 14 de outubro 

de 2016 e término em 14 de outubro de 2017, tendo sido emitido o alvará 

de autorização de utilização nº 56/18 em 11 de abril de 2018. -------

No dia 26 de dezembro de 2018 foi passada uma certidão, a pedido da 

requerente, para efeitos de isenção do imposto municipal de imóveis, 

pelo período de três anos, nos termos da alínea a), do nº 2, do artigo 

45º do Estatuto do Benefícios Fiscais, após deliberações dos órgãos 

Municipais – Câmara e Assembleia Municipal de 18 de outubro de 2018 e 

20 de dezembro de 2018, respetivamente. ----------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO --------------------------------- 
A  legislação  que  vigora à  data  da  obra  que  a  Sra. Claudine 

de Abreu Gonçalves, levou  a efeito  de  reabilitação  urbana  inserida 

na  ARU,  é passível  de  isenção  do  Imposto  Municipal sobre  

Imóveis  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 aliena a), do nº 

2, do artigo 45º do Estatuto do Benefícios Fiscais. -----------------

Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento de 

atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, sancionado 

pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado na 2ª 

série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido 

deverá dar cumprimento ao estabelecido no artigo 14º do referido 

Regulamento, isto é: ------------------------------------------------ 

a) Caderneta predial do prédio (já apresentada); -------------------- 

b) Certidão do Registo Predial; ------------------------------------- 

c) Declaração de não divida à segurança social (Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social); ------------------------------------ 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira. ---- 

Com a apresentação dos documentos referidos anteriormente, deveria a 

Sra. Claudine de Abreu Gonçalves, requerer a vistoria às frações (A, 

B e C) do prédio em causa, (alínea b) do artigo 14º do Regulamento) 

de forma a confirmar a manutenção do estado de conservação das frações 

do prédio. ----------------------------------------------------------

É necessário que a requerente tenha a situação regularizada no que 

respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do artigo 5 

º do Regulamento). -------------------------------------------------- 

Em regra geral, os requerimentos são apresentados no ano seguinte ao 

do último ano de benefício de isenção de IMI, neste caso, teria de ser 

apresentado no ano 2020. Contudo, o requerimento foi apresentado em 

2021. Pelo que, se colocou a questão da caducidade do pedido. -------

Neste contexto, foi solicitado parecer jurídico sobre esta matéria 

tendo sido produzido a informação/proposta nº 89/DAG/2021 que se 

encontra em anexo a este processo, que passo a citar os parágrafos 14 

a 19 do referido parecer: -------------------------------------------

- Parágrafo 14 – “É que o nº 2, do artigo 14, do EBF, determina, 

expressamente, que os benefícios fiscais, quando temporários, caducam 

pelo decurso do prazo por que foram concedidos e, quando condicionados, 

pela verificação dos pressupostos da respetiva condição resolutiva ou 
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pela inobservância das obrigações impostas, imputável ao 

beneficiário”. ----------------------------------------------------- 

- Parágrafo 15 – “Por sua vez, no nº 1, do mesmo artigo, estatui que 

a “extinção dos benefícios fiscais tem por consequência a reposição 

automática da tributação regra”. ----------------------------------- 

- Parágrafo 16 – “Significa, isto, que uma isenção que foi concedida 

pelo prazo de 3 anos, termina os seus efeitos no final de tal prazo, 

salvo se tiver havido lugar à sua renovação”. ---------------------- 

- Parágrafo 17 – “Considerando que, como se viu, a deliberação da 

assembleia municipal a conceder renovação não pode ter efeitos 

retroativos, então, não veem estes serviços como se pode, passado um 

ano, ou mais, da extinção do benefício fiscal, ressuscitar o mesmo por 

intermédio de uma renovação”. --------------------------------------- 

- Parágrafo 18 – “Em bom rigor, uma renovação implica a prorrogação 

dos efeitos de um ato/direito existente, não se nos afigurando 

possível, portanto, a renovação de um direito, entretanto, caducado”. 

- Parágrafo 19 – “Isto é, não se renova o que já não existe”. ------- 

4. CONCLUSÃO -------------------------------------------------------- 
Considerando o exposto na presente informação, do pedido formulado 

pela Sra. Claudine de Abreu Gonçalves, proponho o indeferimento da 

pretensão da requerente, isto é, a “renovação por mais cinco anos da 

isenção de IMI, ao abrigo da alínea a), do nº 2 e nº 4, do artigo 45º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais”, pela razão de facto e de direito 

da sua caducidade, enunciada no parecer jurídico, presente no ponto 

3. ----------------------------------------------------------------- 

A presente informação deverá ser presente em reunião de Câmara 

Municipal, no sentido de o órgão executivo municipal deliberar sobre 

a presente proposta. ------------------------------------------------ 

Notificar a Sra. Claudine de Abreu Gonçalves, da decisão praticada 

pela Câmara Municipal de acordo com o disposto no artigo 121º e 122º, 

ambos do Código do Procedimento Administrativo, referentes à audiência 

dos interessados para, no prazo de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer 

sobre o sentido da decisão acima enunciada. ------------------------- 

Chaves 6 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 13.07.2021. ------------------------------------ 

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 14.07.2021. ------------------------------------------------------ 

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 19.07.2021.- 

À reunião do executivo para apreciação e deliberação quanto ao proposto 

infra. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.4. LICENCIAMENTO – PROJETO DE ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM 

INDUSTRIAL – PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES, LOTE B1 – OUTEIRO SECO – 

JOSÉ RICARDO GOMES, LDA - PROCESSO Nº 550/21 – INFORMAÇÃO Nº 

1394/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.07.20. -------------------------------------------------------- 

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 1616/21, referente ao processo n.º 

550/21, a firma, José Ricardo Gomes, Lda solicita, um pedido de 

licenciamento, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação – consubstanciada em obras de construção1 de um armazém 

industrial, situado no lote n.º B1 do loteamento titulado pelo Alvará 

n.º 2/2006 e ulteriores alterações, Parque de Atividades – Vale de 

Salgueiro de Cima e Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco no 

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

1.2- De acordo com a Escritura de Compra e Venda, celebrada entre o 

ora requerente e o Município de Chaves, o lote de terreno, é parte 

integrante do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, 

emitido em nome de “Município de Chaves”. --------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- O lote de terreno, resultou da operação titulada pelo Alvará n.º 

2/2006. ------------------------------------------------------------ 

2.2- 1.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 1.º aditamento em 

08 de outubro de 2009. ---------------------------------------------- 

2.3- 2.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 2.º Aditamento em 

27 de março de 2015. ------------------------------------------------ 

2.4- 3.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 3.º Aditamento em 

15 de janeiro de 2020. ---------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no anexo I, 

ponto I, n.º15, do ponto III da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; -------------------- 

- Escritura de Compra e Venda; -------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10.000; -------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes do PDM; ------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------- 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ----------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:1000; ------------------------- 

                                                           
1 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 



                                                                F. 236 

                                                                  _____________________ 

 
- Planta de implantação à escala de 1: 500; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:200; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- De acordo com o Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro alterado 

e republicado pelo Dec. - Lei 136/2014 de 9 de setembro, o pedido 

formulado insere-se nas especificações da alínea c), do n.º 4, artigo 

4, sendo certo que, no caso concreto em apreciação a requerente optou 

pelo regime de licenciamento, conforme previsto no seu ponto 6. ----- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- Do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, constam 

as seguintes indicações, relativas ao lote B1: ---------------------- 

- Área do lote = 2. 278,54 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação máxima = 900,00 m2; --------------------------- 

- Cércea máxima = 12 m ---------------------------------------------- 

- Área bruta de construção máxima = 2.700,00 m2; -------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1; --------------------------------- 

- Utilização prevista = industrial; --------------------------------- 

- Volume máximo = 10.800,00 m3; ------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- A requerente propõe, para o lote, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 2. 278,54 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação = 729,75 m2; ---------------------------------- 

- Cércea = 9 m ------------------------------------------------------ 

- Área bruta de construção = 729,75 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = industrial; --------------------------------- 

- Volume máximo = 8.370,00 m3; -------------------------------------- 

5.2- Face à tipologia do imóvel previsto (industrial) e à área bruta 

de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea e), 

do n.º 3, do art.º 12, do Plano Diretor Municipal, uma vez que 

contempla, no interior do seu prédio 12 lugares de estacionamento 

automóvel, o qual, é superior ao valor mínimo, previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

O processo está instruído com os termos de responsabilidade, previstos 

no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade do autor 

do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, cujos teores se 

mostram adequados; -------------------------------------------------- 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

7.1- Considerando, que a proposta feita pelo requerente cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, 

pelo facto de cumprir os parâmetros urbanísticos nele previsto. -----  

7.2- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial e face à escritura de 

compra e venda existente entre a empresa requerente e o Município, o 

requerente ficará vinculado, a apresentar a Certidão atrás referida, 

aquando da subsequente apresentação, dos projetos de especialidades. 

7.3- Considerando de acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do 
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prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades, 

podendo este prazo ser prorrogado por uma só vez, e por período não 

superior a 3 meses, mediante requerimento fundamentado apresentado 

antes do respetivo termo. -------------------------------------------  

7.4- Considerando que, findo o prazo referido no paragrafo anterior, 

e caso não sejam apresentados os projetos de especialidades, implica 

a suspensão do processo de licenciamento pelo período máximo de seis 

meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência previa do 

interessado; ------------------------------------------------------- 

8 - PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 1616/21. --------------------------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura do “armazém industrial”: --------------------- 

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; -------- 

- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção; ------------ 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; --------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 20 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 

2021.07.22: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.07.23: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. PROJETO DE ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR – 

LUGAR DO VALONGO – FONTE DO LEITE – VALDANTA – PESSOA & FILHO LDA – 

PROCESSO Nº 539/21 – INFORMAÇÃO Nº 1364/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓPRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 2021.07.16. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I– Pretensão -------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de construção de um edifício de 

habitação coletiva, composto por 6 pisos e com área bruta de construção 

de 3 836,32 m2 a levar a efeito no lote n.º 13 do alvará de loteamento 

n.º 2/2002 e de acordo com as especificações constantes do 

5.ºaditamento do retrocitado loteamento, no Lugar do Valongo-Fonte do 

Leite, Freguesia de Valdanta em Chaves. ----------------------------- 

II – Localização ----------------------------------------------------  

O terreno objeto de intervenção localiza-se no lote n.º 13 do alvará 

de loteamento n.º 2/2002, no Lugar do Valongo- Fonte do Leite, 

Freguesia de Valdanta em Chaves. ------------------------------------ 

III – Saneamento e Apreciação Liminar -------------------------------  

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o projeto de arquitetura apresentado sob requerimento n.º 1925/19, 

cumpre os termos e o disposto no n.º 1 do artigo 20 do Dec. -Lei 

136/2014, de 9 de setembro (RJUE), bem como fazem parte os Elementos 

instrutórios III, constantes do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 

113/2015, de 22 de abril. ------------------------------------------ 

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º539/21 

– o terreno objeto de intervenção situa-se de acordo com o Plano 

Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis, categoria 1.1- Cidade de Chaves. ---------------------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo n.º 539/21 enquadra-se no preceituado na alínea c) do n.º 

4 do artigo 4 do Dec. -Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como 

se enquadra com o disposto no n.º3 do artigo 5 do Regulamento N.º732/95 

de 22 de Outubro (RMUE). ------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 1577/21, solicita 

expressamente que o processo se enquadre no regime de licenciamento, 

isto é, a operação urbanística que está sujeita ao regime de 

comunicação prévia, seja apreciado nos termos do disposto no n.º 6 do 

artigo 4.º do RJUE, como regime de licenciamento. ------------------- 

Nestes termos, o processo em causa consubstancia os procedimentos do 

disposto no n.º 2 do artigo 4.º do RJUE, ou seja, procedimentos 

sujeitos a licença administrativa. ----------------------------------  

4.3- Normas Especiais – Loteamentos --------------------------------- 

A operação urbanística em causa- construção de prédio de habitação 

coletiva ocupa o lote n.º 13 do alvará de loteamento n.º 2/2002 e de 

acordo com as especificações constantes do 4.ºaditamento do 

retrocitado loteamento, no Lugar do Valongo-Fonte do Leite, Freguesia 

de Valdanta em Chaves. ---------------------------------------------- 

De acordo com o quadro sinóptico do referido alvará de loteamento que 

se transcreve poderá edificar. -------------------------------------- 

 
N.º do 

Lote 

Área do 

Lote 

Finalidad

e 

Área de 

Implanta

ção 

Área 

bruta 

de 

Constru

ção 

Sem 

/cave 

Área 

bruta de 

Construç

ão 

Com /cave 

Nº. de 

Pisos 

Acima da 

cota de 

soleira 

 Nº. de 

Pisos 

Abaixo 

da cota 

de 

soleira 

N.º de 

Fogos 
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13 835,00 Habitação 835,00 3134,00 3969,00 5 1 25 

 

V – Caracterização e Análise da Pretensão ---------------------------  

O requerente através do requerimento n.º1925/19,  apresenta projeto 

de arquitetura para construção de  edifício de habitação coletiva, com 

6 pisos, cave,  r/c e 4 andares. A área bruta de construção proposta 

é de 3836,32 m2. ---------------------------------------------------- 

Entretanto foi-lhes solicitado verbalmente a apresentação de 

elementos, pelo que o requerente veio a processo através do 

requerimento n.º 1693/21 apresentar os elementos solicitados. ------- 

A certidão de registo predial (registo n.º 1574/20050809) refere 

prédio urbano com área de 835,00m2, artigo urbana n.º 1083, em nome 

da Firma Pessoa & Filho Lda. ----------------------------------------  

Os parâmetros urbanísticos de edificabilidade devem obedecer às 

disposições constantes no alvará de loteamento n.º 2/2002 e 5.º 

Aditamento. Ora o alvará de loteamento, no seu quadro sinóptico refere 

5 pisos acima da cota de soleira e área bruta de construção de 3969,00 

m2.  --------------------------------------------------------------- 
Alvará de loteamento 2/2002 4.º aditamento Projecto proposto 

 Parâmetros da edificação 

Área bruta de 

construção 

3969,00 m2 3836,32 m2 

n.º de fogos 25 25 

n.º pisos 6 6 

 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado, respeita o 

disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Dec. -Lei 136/2014, de 9 de 

Setembro (RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios III, 

constantes do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

bem como se enquadra nos parâmetros urbanísticos referidos no alvará 

de loteamento. ------------------------------------------------------ 

Considerando ainda, que consta do processo os termos de 

responsabilidade ao nível do projeto de arquitetura, em conformidade 

legal e regulamentar, garantia bastante do cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis. --------------------------------- 

VI – Proposta de Decisão -------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, bem como o estabelecido no n.º 1 do artigo 20 do Dec. -Lei 

136/2014, de 9 de setembro (RJUE), julgo, salvo melhor opinião, propor-

se a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------- 

1- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do projeto 

de arquitetura, referente à construção de um edifício de habitação 

coletiva, composta por 6 pisos e de área bruta de construção de 3836,32 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

2- Conceder o prazo de seis meses para o requerente, em conformidade 

com o disposto no ponto 4 do artigo 202 do RJUE apresentar os projetos 

de especialidades e outros estudos necessários à sua execução, e 

cumprimento do disposto na Portaria 113/2015, de 22 de abril 

relativamente aos Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do 

Anexo I, nomeadamente: ---------------------------------------------- 

                                                           
2 Artigo 20.º Apreciação dos projetos de obras de edificação -------- 

4 — O interessado deve apresentar os projetos das especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra no prazo de seis meses 

a contar da notificação do ato que aprovou o projeto de arquitetura 

caso não tenha apresentado tais projetos com o requerimento inicial. 
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a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e 

contenção periférica; -----------------------------------------------  

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto 

de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; -----------  

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------  

d) Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------  

e) Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo 

não pavimentado; ----------------------------------------------------  

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; ---------------- 

g) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; ------------------------- 

i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------  

j) Projeto de condicionamento acústico; -----------------------------  

k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; --------------------------------------------------------  

l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. ------------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 16 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

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 2021.07.16: --------------------------------- 

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

 

 

3.6. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – RUA D. JERÓNIMO DE ATAÍDE, 

EIRAS – UNIÃO DE FREGUESIAS DAS EIRAS, SÃO JULIÃO DE MONTENEGRO E CELA 

– LUÍS CARRICO PIRES – PROCESSO Nº 708/20 – INFORMAÇÃO Nº 

1377/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA VICTÓRIA JOSÉ DE MATOS ALMEIDA, 

DATADA DE 2021.07.19. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------  

1.1 Reporta-se o processo em referência,  ao pedido de legalização de 

uma operação urbanística já concluída, consubstanciada em obras de 

construção de um conjunto edificado, sendo o edifício principal, 

destinado a habitação unifamiliar, composto de R/C e sótão e um anexo 

destinado a garagem, arrumos e churrasqueira e muro de vedação “em 

alvenaria de granito com 2,00m de altura”, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, nos termos do disposto no artigo 

102-A, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, consagrado no 

DL 555/99 de 09/09 e ulteriores alterações, doravante designado por 

RJUE, com enquadramento no PDM de Chaves, que levou a efeito no prédio 

a seguir identificado. ---------------------------------------------- 
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1.2 Através do presente requerimento n.º 1631/21, o requerente 

procedeu a entrega de termo de responsabilidade da autora do projeto 

de acessibilidades corrigido, tendo em vista dar cumprimento ao teor 

da informação n.º1247/SCOU/2021, com despacho superior proferido em 

02/07/2021, na sequência da vistoria municipal inerente, realizada em 

15/04/2021, nomeadamente à validação de todos os elementos probatórios 

que acompanham a instrução do procedimento de legalização, a que refere 

o n. º8, do artigo 73.º C, do RMUE, a coberto do referido requerimento 

também apresenta  o Termo de responsabilidade do projeto de 

estabilidade. ------------------------------------------------------ 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ----------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

CCRP, apresentada, o prédio urbano composto de casa de rés-do-chão e 

primeiro andar, situa-se na Rua Dom Jerónimo de Ataíde, Eiras, com uma 

área total de 691,20 m2, uma área coberta de 160 m2 e uma área 

descoberta de 531,20 m2, da União das freguesias de Eiras, São Julião 

de Montenegro,  descrito sob o nº583/20020617, inscrito na matriz da 

referida freguesia sob o artigo nº989-P confronta de norte com caminho 

público, de nascente com Maria da Conceição. de Sul e de poente com 

Cláudia Fernandes. Pela AP. 3941 de 2010/04/15, foi registada a 

aquisição do prédio em causa a favor de Luís Carrico Pires, Maria 

Laurinda da Conceição Batista Pires. -------------------------------- 

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Não se detetaram antecedentes. -------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

a) A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de 

construção já executadas, sem a necessária licença, de um edifício 

destinado a “habitação unifamiliar” e não dotado de autorização de 

utilização, de um anexo, destinado garagem, arrumos e churrasqueira e 

muro de vedação confinante com via pública, enquadra-se no disposto 

nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE, em articulação com o artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, 

publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n. º732/2015 (RMUE). --------------- 

b) Em conformidade com o n. º6, do artigo 73.º-C do RMUE, o processo 

em análise foi precedido de vistoria municipal, realizada pela 

comissão municipal responsável.  ------------------------------------ 

i. De acordo com vistoria realizada em 15/04/2021 e informação n.º 

782/SCOU/2021 elaborada em 28/04/2021, resultou o respetivo Auto de 

Vistoria n.º 05/2021, que não refere a (…) necessidade de obras de 

correção e/ou adaptação nas edificações, objeto de vistoria (…)”. ---

-ii. No entanto no referido Auto refere no seu ponto 4. “(…) o plano 

de acessibilidades (…), deverá ser cumprido na integra), (o citado 

auto encontra-se em anexo à presente informação). ------------------ 

iii. Pelo presente requerimento o requerente apresenta o TR da autora 

do projeto de acessibilidades corrigido. ---------------------------- 

4.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM ---------------------- 

a) Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº47- B, 

do Plano Diretor Municipal Chaves, publicado na I Série – B do Diário 

da República n.º 35/95, de 10 de fevereiro (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 12/95), cujo Regulamento foi alterado em Diário da 

República 2.º série n.º76 de 18 de abril de 2018, através do aviso 

n.º5233/2018, o prédio objeto de análise situa-se em espaços urbanos 

e urbanizáveis, na categoria 1.3, outros aglomerados (aglomerado de 

Eiras). ------------------------------------------------------------ 
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b) O prédio encontra-se abrangido pela servidão do Caminho 

Municipal, C 1077 [EM 536 (Eiras) EN 213], da competência da Câmara 

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

5. ANÁLISE DO ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS -------------------------------- 

Analisados os elementos entregues, cumpre informar: ----------------- 

5.1 São apresentados os Termos de Responsabilidade (TR) da autora do 

projeto de arquitetura, da Coordenadora de projeto, da autora do 

projeto de acessibilidades, TR do autor do projeto de arranjos 

exteriores e TR do projeto de estabilidade, TR do projeto acústico, 

TR  de abastecimento de água, águas pluviais e águas residuais, TR do 

Estudo do comportamento térmico, TR da rede de instalação de gás 

natural), Declaração do autor do levantamento topográfico e ainda 

Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital. ----------------------------------------------------  

5.2. No referente aos projetos, de alimentação e distribuição de 

energia elétrica, projeto de instalações telefónicas e de 

telecomunicações e projeto das redes prediais de água, esgotos e águas 

pluviais, o requerente apresentou comprovativo de fornecimento de 

energia elétrica por parte da EDP, fatura da operadora de 

telecomunicações, assim como, da  fatura emitida pelo município de 

Chaves, no referente à água e resíduos ( pese embora ter submetido 

relatórios técnicos  acompanhados dos TR respetivos); --------------- 

5.3 O requerente submeteu Ficha de medições (Anexo IV), do RMUE, a 

Ficha de Segurança Contra Incêndios e Ficha de elementos estatísticos 

previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho; ----------------- 

5.4. No referente ao projeto de estabilidade, o mesmo foi substituído 

por relatório técnico, acompanhado do respetivo TR; ----------------- 

5.5. Por último, pese embora ter apresentado o estudo de comportamento 

térmico, o requerente não submeteu todos os elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, contudo considerando, que 

não estamos perante um edifício novo, assim como as obras a legalizar 

já se encontram executadas (edifício não sujeito a intervenção). Neste 

contexto verifica-se a possibilidade de dispensa da pré-certificação 

do projeto de comportamento térmico por ter enquadramento no n.º 1, 

do artigo 3.º do DL 118/13, 20/08. No entanto sou a informar que em 

termos instrutórios para obtenção de uma licença de utilização, os 

requisitos que se aplicam ao edifício são os de Certificado Energético 

Existente. --------------------------------------------------------- 

6. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) --------- 

6.1. Quanto ás regras de edificabilidade --------------------------- 

Apreciação de projeto de acordo com o nº1, do artigo 20 do RJUE, na 

atual redação: ------------------------------------------------------ 

O edificado objeto da presente pretensão encontra-se inserido em 

espaços da Classe 1 - urbanos e urbanizáveis, pertencente à categoria 

1.3, aglomerado das Eiras. ------------------------------------------ 

O edifício principal destina-se a habitação unifamiliar e é servido 

por caminho público. ------------------------------------------------ 

No presente caso, quanto ás regras de edificabilidade, deve aplicar-

se o previsto na alínea a1), do artigo 19.º do PDM, considerando-se 

não ser possível definir uma moda da cércea ou um alinhamento dominante 

ou recuo dominante, da frente urbana em que o prédio se integra, assim 

como as alíneas d) e e), neste contexto: ---------------------------- 
Áreas propostas:   

Área do terreno 691,20 m2  

Área de implantação [107 (hab.)+53 (anexo)] 160 m2  

Área bruta de construção (182 (hab.)+53 (anexo)] 235 m2  

N.º de pisos 2 (R/C e sótão)  
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Cércea  5,95 m  

Ic 0,3 m2/m2 < 0,8m2/m2 

Área total de implantação das 

edificações previstas, incluindo 

anexo 

[107 (hab.)+53 (anexo)] 160 m2  < 449,28 m2 (65% da área 

do prédio) 

A área de solo impermeabilizado 

pelas edificações, anexos, 

pátios e 

outros recintos exteriores 

pavimentados 

691.20 m2 – [(272,87 m2+6.57 m2) 

279,44 m2 (zonas verdes)]= 

417,76 m2 

< 518,40 m2 (75% da área 

do prédio) 

 

Após cálculo de índices, assim como verificação do número de pisos e 

a cércea do edifício e comparando-a com os restantes edifícios da 

envolvente, verifica-se que a pretensão se enquadra com o estipulado 

pelo n.º19 do PDM. ------------------------------------------------- 

6.2 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) 

O projeto de arquitetura está instruído com TR, pelo que nos termos 

do disposto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE, está dispensada a 

verificação do interior da edificação. ------------------------------ 

6.3 Acessibilidades ------------------------------------------------- 

O plano de acessibilidades está instruído com termo de 

responsabilidade da sua autora, pelo que está dispensada a sua 

apreciação prévia, neste contexto consideram-se cumpridos os 

requisitos técnicos de acessibilidade a pessoas com mobilidade 

condicionada, estabelecidos no DL nº 163/16, de 8 de agosto, na sua 

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

6.4. Situação perante as infraestruturas públicas -------------------  

O local encontra-se satisfatoriamente infraestruturado. ------------- 

6.5 Muros de vedação ------------------------------------------------ 

Os muros de vedação existentes e a legalizar, confinantes com via 

pública, nomeadamente quanto ao alinhamento e constituição, verifica-

se que garantem uma solução de compatibilização com a envolvente, 

conforme determina o artigo 21.º do RMUE, assim como respeita a 

distância mínima ao eixo da via, imposta pelo artigo 60.º da lei geral 

para os caminhos municipais (Lei 2110, de 19 de agosto de 1961). ---- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, artigo 102.º-A do RJUE e artigo 

73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

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

7.1 Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

7.2 Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido 

de legalização das obras patenteadas no projeto a que se fez referência 

[obras de construção de uma habitação unifamiliar, composta de R/C e 

sótão e bem assim das obras de construção de um anexo destinado a 

garagem, arrumos e churrasqueira e muro de vedação “em alvenaria de 

granito com 2,00m de altura”, realizadas sem controlo prévio por parte 

da administração] e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; ------------------------------- 

 7.3 Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 

14, do artigo 73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo de 30 dias úteis, 
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a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com  a portaria n.º 113/2015, de 22 de Abril, conjugado com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar, assim como 

proceder ao pagamento das taxas municipais devidas pelas operações 

urbanísticas (discriminadas nas tabelas em anexo). ----------------- 

Em anexo, tabelas de taxas e Auto de Vistoria n.º 05/2021 ---------- 

8. CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 (aplicáveis 

à pretensão) -------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar, anexo, assim como muro de vedação confinante 

com via pública 

 
8.1 Cálculo das taxas relativas ás infraestruturas urbanísticas ----- 

As taxas devidas pelas operações urbanísticas, em área não abrangida 

por operação de loteamento relativas ás infraestruturas urbanísticas 

previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 314/2010, referentes à 

legalização/licenciamento, objeto de análise corresponde ao valor de 

363,90 € (trezentos e sessenta e três  Euros e noventa cêntimos), 

conforme se discrimina nas tabelas com o cálculo das mesmas, no 

referente á habitação propriamente dita e anexo, que se anexam (nos 

termos do n.º 1, do artigo 25.º do Regulamento). -------------------- 

 

 
 

8.2 Cálculo das taxas administrativas de licenciamento -------------- 

As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 

314/2010, referentes à legalização/licenciamento, objeto de análise 

corresponde ao valor de 209,35 € (Duzentos e nove Euros e trinta e 
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cinco cêntimos), conforme discriminado na tabela com o cálculo das 

taxas administrativas que se anexa (artigo 66.º da subseção IV): ---- 

 
TOTAL A PAGAR……………………………………………………. 363,90 €+ 209,35 € = 573,25 € ---- 

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

Chaves, 19 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Victória José Matos Almeida. -------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.22: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.07.23: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. RECONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO - PROCESSO 256/18 

– HERMINIO ALVES DO FUNDO – RUA CANDIDO SOTTO MAYOR – UNIÃO DE 

FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES - INFORMAÇÃO N.º 233/UVCH/21, DA 

UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, 

DATADA DE 19 DE JULHO DE 2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 

1.1. O requerente, na qualidade de titular do processo n.º 256/18, 

referente às obras de reconstrução e ampliação de um imóvel situado 

entre a Rua Cândido Sotto Mayor e o Canto do Rio, na união das 

freguesias da Madalena e Samaiões, em Chaves, tituladas pelo alvará 

de obras de reconstrução n.º 136/19, apresentou, por intermédio do 

requerimento n.º 744/21, um projeto de alterações que, face ao parecer 

não favorável emitido pela DRCN, foi indeferido. -------------------- 

O requerente apresentou, por intermédio do requerimento n.º 1648/21 

uma exposição procurando explicar o âmbito das demolições efetuadas.  
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1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.2.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• CD com o pedido de aprovação do projeto de arquitetura em formato 

digital: peças escritas em formato “.PDF” e peças desenhadas em formato 

“.DWF” e “.PDF”;  --------------------------------------------------- 

• Termos de responsabilidade do coordenador e do autor do projeto 

de arquitetura (alterações), acompanhados por declaração da Ordem dos 

Arquitetos e seguro de responsabilidade civil profissional; --------- 

• Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura; -- 

• Peças desenhadas do projeto de arquitetura: plantas, cortes e 

alçados do construído e plantas, cortes e alçados das alterações; --- 

• Exposição procurando demonstrar que as demolições efetuadas não 

se projetaram sobre paredes em alvenaria de pedra. ------------------ 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO -------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto no n.º 1 do artigo 83.º 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores alterações, 

que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), estando sujeitas ao procedimento previsto no artigo 27.º desse 

diploma legal. ------------------------------------------------------  

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------------- 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ----------------------------------- 

São aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no artigo 19.º 

do regulamento do PDM, alterado e republicado por intermédio do aviso 

acima referido, designadamente as constantes da alínea a) do seu n.º 

2. ----------------------------------------------------------------- 

2.3. PARECER EXTERNO ----------------------------------------------- 

2.3.1. Como o parecer não favorável anterior estava fundamentado nas 

reservas à demolição de paredes de pedra ao nível do 1.º andar, o 

requerente apresentou uma exposição procurando explicar o âmbito das 

demolições efetuadas. ----------------------------------------------- 

Assim, e em coerência com o procedimento anterior, a exposição em 

causa foi submetida à Direção Regional da Cultura do Norte, que, por 

intermédio da informação n.º E-2021/823100, emitiu um parecer 

favorável, cujo conteúdo deverá ser comunicado ao requerente. ------- 

2.3.2. Esse parecer favorável decorre dos esclarecimentos prestados, 

que demonstram que as demolições mencionadas no parecer anterior da 

DRCN não se projetaram sobre paredes em alvenaria de pedra. --------- 

3 – PARECER -------------------------------------------------------- 

3.1. Analisadas as alterações efetuadas verifica-se que estas se 

dividem em dois tipos: ---------------------------------------------- 

3.1.1. Alterações da fachada, voltada a sul para o Canto do Rio, com 

a adição de dois pequenos vãos e a alteração do ritmo dos vãos do 

segundo andar, que dão para a varanda que circunda todo o perímetro 

da construção; ------------------------------------------------------ 

3.1.2. Alterações na compartimentação interior do edifício, resultando 

na eliminação de dois espaços comerciais autónomos na cave, ficando 

agora ligados ao piso superior; no restante, as alterações consistem 

na reconfiguração de alguns compartimentos, designadamente de 

instalações sanitárias, sem reflexos no número de fogos e na sua 

tipologia. --------------------------------------------------------- 
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3.2. Verifica-se que não são alterados os parâmetros urbanísticos que 

enquadraram o licenciamento da obra em questão, e que, com exceção do 

acima referido, também não são alteradas as caraterísticas da obra 

licenciada, e constantes do alvará de obras de reconstrução n.º 136/19.  

3.3. Nestas circunstâncias, considerado o mencionado no ponto anterior 

e o parecer favorável da DRCN, e nada havendo a objetar, do ponto de 

vista do seu enquadramento urbanístico, às alterações apresentadas, 

entende-se que o pedido está em condições de ser deferido. ---------- 

3.4. Considerando ainda que as alterações apresentadas terão impacto 

nas redes prediais de águas e esgotos domésticos, deverão também ser 

apresentadas as telas finais dos respetivos projetos de especialidade, 

assim como a versão atualizada da ficha de medição prevista no anexo 

V do Regulamento de Municipal da Urbanização e da Edificação. ------- 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

Em face do acima exposto, propõe-se que este assunto seja submetido à 

próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a deliberar o 

deferimento das alterações ao projeto de arquitetura apresentadas por 

intermédio dos requerimentos n.º 744/21 e n.º 1468/21, condicionado à 

apresentação, antes do pedido de emissão da autorização de utilização, 

dos elementos referidos no ponto 3.4. da presente informação. ------- 

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

Chaves, 19 de julho de 2021 ---------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

Arq. António Malheiro ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.07.2021. ------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

20.07.2021. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.8. SOLICITA CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – BARROCAS – LOIVOS – 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – MARIA ALICE ALVES 

MENDES – PROCESSO Nº 589/21 – INFORMAÇÃO Nº 1395/SCOU/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 2021.07.20. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão -------------------------------------------------------- 

A Srª. Maria Alice Alves Mendes através do requerimento n.º 1721/21, 

referente ao processo n.º 589/21, solicita a emissão de certidão de 

destaque de uma parcela de terreno, descrita na Conservatória Predial 

sob o n.º 717/20050527 e inscrita na matriz com o n.º 870, situada no 

Lugar de Barrocas-Loivos, União das Freguesias de Loivos e Póvoa de 

Agrações, no concelho de Chaves. ------------------------------------ 

II – Saneamento e apreciação liminar -------------------------------- 

O projeto apresentado sob requerimento n.º 1721/21 refere-se a uma 

certidão de destaque, apresentando para o efeito o projeto com os 

elementos constantes no artigo 19.º do RMUE: ------------------------ 
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- Peças escritas com Termos de responsabilidade, memória descritiva e 

justificativa da pretensão; ----------------------------------------- 

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização; ------------------------------------------------------- 

- Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial n.º 

717/20050527; ------------------------------------------------------  

III-ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO DO PEDIDO ----------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 589/21 

– a parcela de terreno objeto de destaque – terreno com área de 964,00 

m2 - situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) na Classe 

1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.3- Outros 

Aglomerados. ------------------------------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo n.º 589/21 enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 

6 do Dec. -Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), devendo observar, o 

disposto nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, 

ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante 

a localização da área maior. ---------------------------------------- 

3.3- Regulamentos Municipais --------------------------------------- 

O processo em causa, enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 6 do 

Regulamento N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de 

licença desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do 

artigo 6 do RJUE. --------------------------------------------------- 

IV – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ----  

V – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão -------------- 

O requerente através do requerimento n.º 1721/21, apresenta pedido 

para emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto 

no n.º4 do art.º 6 do RJUE, encontrando-se o processo devidamente 

instruído de acordo com o preceituado no artigo 19.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação. --------------------------- 

Da análise do pedido apresentado constata-se que: ------------------- 

5.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio urbano com a área total de 964,00 m2, está inscrito na 

matriz urbana com o n.º 870 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 717/20050527 situado no Lugar de Barrocas-Loivos, 

União das Freguesias de Loivos e Povoa de Agrações, no concelho de 

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

5.2- A certidão de registo da conservatória de registo predial, refere 

que a titularidade do prédio encontra - se em nome de Maria Alice 

Alves Mendes. ------------------------------------------------------- 

5.3 - A área da parcela a destacar é de 448,19 m2, a qual se encontra 

dentro do perímetro urbano. ----------------------------------------- 

Esta parcela – Parcela A possui ainda uma edificação com área de 231,72 

m2, a qual foi inscrita em 1972, provindo do artigo inicial n.º 540, 

conforme consta da certidão de teor matricial apresentada. ---------- 

Parcela A- ---------------------------------------------------------- 

Área total da parcela = 448,19 m2 ----------------------------------- 

Área bruta de construção existente = 231,55 m2 ---------------------- 

Área de logradouro (448,19-231,55= 168,18) = 216,64 m2 -------------- 

5.4- A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 418,72 m2, a qual 

se encontra dentro do perímetro urbano. Esta parcela –Parcela B possui 

ainda uma edificação com área de 66,45 m2, a qual foi inscrita em 
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1972, provindo do artigo inicial n.º 540, conforme consta da certidão 

de teor matricial apresentada. -------------------------------------- 

Parcela B- ----------------------------------------------------------  

Área total da parcela = 418,72 m2 ----------------------------------- 

Área bruta de construção existente = 66,45 m2 ----------------------- 

Área de logradouro (418,72 -66,45= 352,27 m2) = 352,27 m2 ---------- 

5.5- A edificação existente considera-se isenta de licenciamento, dado 

que a mesma foi inscrita em 1972, com artigo inicial n.º 540, sendo 

atualmente o artigo n.º 870, conforme consta da certidão de teor 

matricial apresentada. ---------------------------------------------- 

Considerando que o pedido formulado cumpre os requisitos constantes 

no n.º 4 a 10 do artigo 6 do RJUE. ---------------------------------- 

Considerando que face ao relatório e plantas apensas ao processo, as 

áreas a destacar encontram-se todas dentro do perímetro de construção. 

VI – Proposta de Decisão -------------------------------------------- 

Pelo exposto, e dado que a decisão deverá ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo, para a emissão da competente decisão administrativa 

de propor o deferimento da emissão de certidão de destaque conforme o 

requerido pelo proponente, através do requerimento n.º 1721/21. ----- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 20 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.22: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.22: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.9. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO – CONSTRUÇÃO DE 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS (TIPO BUNGALOWS) – RUA DAS FONTAINHAS – VILA 

VERDE DA RAIA – ANA FILIPA RAMOS PAIVA – PROCESSO Nº 451/21 – 

INFORMAÇÃO Nº 1459/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA 

DE 2021.07.27. ------------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de interesse público, para promover 

a construção de apartamentos turísticos (tipo Bungalows). ----------- 

II – Localização da Pretensão ---------------------------------------  

De acordo com as plantas apresentadas, os terrenos localizam-se na Rua 

das Fontainhas, na Freguesia de Vila verde da Raia, em Chaves. ------ 

III- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 
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3.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

451/21 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 4 – 

Espaços Agrícolas e Florestais, Categoria 4.3- Espaços Agroflorestais 

na Subcategoria 4.3.A- Espaços Agroflorestais Comuns; --------------- 

IV - ANÁLISE DA PRETENSÃO ------------------------------------------- 

A requerente solícita, que seja reconhecida o interesse público para 

a operação urbanística, consubstanciada, na colocação de 10 

apartamentos turísticos, tipo Bungalows, com uma leitura única de 

conjunto. ---------------------------------------------------------- 

Consta pedido de informação previa, requerimento n.º 1319/21, do qual 

consta a memória descritiva e justificativa de enquadramento da 

pretensão, referindo que o empreendimento se insere em duas zonas 

distintas: --------------------------------------------------------- 

► Zona A- destinada a uma vertente social da qual faz parte a receção, 

estacionamento, armazenagem, área destinada a pessoal, instalações 

desportivas, piscina, sala de jogos e parque infantil. -------------- 

► Zona B- destinada aos apartamentos turísticos, distribuídos por 3 

categorias (T0, T1 e T1 Premium e T2). ------------------------------ 
Tipologia Número de unidades Composição 

T0 4 Climatização, sala de estar, kitchenette, instalação 

sanitária, quarto e varanda. 

T1 2 Climatização, sala de estar, kitchenette, instalação 

sanitária, quarto e varanda. 

T1 

Premium 

2 Climatização, sala de estar, kitchenette, instalação 

sanitária, quarto e varanda e jacuzzi. 

T2 2 Climatização, sala de estar, kitchenette, instalação 

sanitária, 2 quartos e varanda 

 

Face ao descrito na referida memória descritiva, o terreno onde se 

pretende levar a efeito o empreendimento turístico possui uma área 

total de 19 636,00 m2, e pretende-se uma área bruta de construção de 

760,00 m2, possuindo ainda as infraestruturas básicas necessárias, 

nomeadamente rede elétrica, telecomunicações, água, saneamento. ---- 

Considerando que o terreno em que se insere em espaços designados como  

Classe 4 - Espaços Agrícolas e Florestais, Categoria 4.3- Espaços 

Agroflorestais, na Subcategoria 4.3.A- Espaços Agroflorestais Comuns, 

só é admissível a edificação se o Município reconhecer formalmente o 

interesse público do equipamento em causa, de acordo com o disposto 

no n.º 4 do art.º 34 e art.º55 do Regulamento do Plano Diretor 

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

Artigo 34.º Usos dominantes e seus condicionamentos ----------------- 

1 — Os solos integrantes desta classe não podem ser objeto de quaisquer 

ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as 

previstas neste Regulamento e as exceções consignadas na lei geral, 

quando aplicáveis. -------------------------------------------------- 

4 — Excetua -se dos condicionamentos constantes dos números anteriores 

a construção de equipamentos, instalações ou infraestruturas de 

interesse público reconhecido formalmente pelo município e por todas 

as entidades com jurisdição sobre a área em que se localizem, e desde 

que de acordo com as exigências da legislação aplicável a cada 

situação. ---------------------------------------------------------- 

Artigo 55.º Estabelecimentos hoteleiros e aldeamentos turísticos ---- 

1 — A instalação de estabelecimentos hoteleiros ou de aldeamentos ou 

conjuntos turísticos fora dos espaços urbanos e urbanizáveis só é 

admissível desde que o município reconheça o interesse público do 

empreendimento ou o seu interesse para o desenvolvimento local, e no 

mesmo se localize em espaço florestal ou em espaço agroflorestal 

comuns. ------------------------------------------------------------ 
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2 — Os empreendimentos referidos no número anterior poderão ainda 

localizar -se em espaços de uso diversificado, desde que de acordo com 

a disciplina de planos de urbanização ou projetos de ordenamento 

urbanístico plenamente eficazes. ------------------------------------ 

A proponente pretende que, seja formalmente reconhecido o interesse 

público ao pedido apresentado, referindo no requerimento n.º 1320/21, 

que se trata de uma atividade a desenvolver na área de turismo, na 

vertente de património, cultura e gastronomia. ---------------------- 

A localização deste empreendimento situa-se numa área privilegiada do 

Concelho, a pouco mais de 500 m da Praia Fluvial do Açude, confronta 

com a Ecovia do Tâmega e localiza-se perto do projeto Euro-Cidade de 

Chaves e Verin. -----------------------------------------------------  

 
Considerando que pretende valorizar o turismo de natureza e 

patrimonial do concelho, bem como a criação de postos de trabalho. -- 

V- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, julgo, salvo melhor opinião, que poderá 

ser reconhecida formalmente o interesse público, á operação 

urbanística, consubstanciada na construção de imóvel destinado a uma 

atividade a desenvolver na área de turismo, na vertente de património, 

cultura e gastronomia. ---------------------------------------------- 

Considerando que a fundamentação 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. -------------------------------------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 27 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.27: -------------------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.28: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.10. PROJETO DE ESPECIALIDADES – CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM INDUSTRIAL – 

PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES, LOTE B15 - OUTEIRO SECO – TENSKAPORTAS 

UNIPESSOAL LDA – PROCESSO Nº 92/21 – INFORMAÇÃO Nº 1430/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.07.23. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º1626/21, referente ao processo n.º 

92/21, a firma, Tenskaportas Unipessoal, Lda apresenta elementos, 

relativos aos projetos de especialidades, para a realização da obra 

de construção3, de um armazém industrial, sito, no lote n.º B15, do 

loteamento titulado pelo Alvará n.º 2/2006 e ulteriores alterações, 

Parque de Atividades – Vale de Salgueiro de Cima e Campo Queimado, 

freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves. ------------------- 

1.2- LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.2.1- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 2.000,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3111 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3382/20070131, da freguesia de Outeiro Seco. 

1.3- ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.3.1- O lote de terreno, resultou da operação titulada pelo Alvará 

n.º 2/2006. --------------------------------------------------------- 

1.3.2- 1.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 1.º aditamento 

em 08 de outubro de 2009. ------------------------------------------- 

1.3.3- 2.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 2.º Aditamento 

em 27 de março de 2015. --------------------------------------------- 

1.3.4- 3.º Alteração ao alvará inicial titulado pelo 3.º Aditamento 

em 15 de janeiro de 2020. ------------------------------------------- 

1.3.5- O requerente apresentou sob requerimento n.º 275/21, pedido com 

vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 

construção um armazém industrial, nos termos do disposto no Decreto-

Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo sido aprovado por deliberação 

de câmara, datada de 04 de março de 2021. --------------------------- 

2- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

2.1- NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

   2.1.1- O pedido apresentado sob o requerimento n.º 1463/21, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

                                                           
3 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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setembro, por se tratar do pedido de aprovação dos projetos de 

especialidades. ---------------------------------------------------- 

2.2 – NO ALVARÁ DE LOTEAMENTO --------------------------------------- 

2.2.1- Do alvará de loteamento 2/2006 e ulteriores alterações, constam 

as seguintes indicações, relativas ao lote B15: ------------- 

- Área do lote = 2. 000,00 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação máxima = 1.000,00 m2; ------------------------- 

- Cércea máxima = 9 m ----------------------------------------------- 

- Área bruta de construção máxima = 2.000,00 m2; -------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = industrial, oficinal ou armazém comercial; 

- Volume máximo = 9.000,00 m3; -------------------------------------- 

3 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

3.1- A requerente propõe, para o lote, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 2 000,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação = 1.000,00 m2; -------------------------------- 

- Cércea = 9,00 m --------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 1.000,00 m2; --------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1 ----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = armazém industrial -------------------------- 

- Volume máximo = 9.000,00 m3; -------------------------------------- 

3.2- Os projetos de especialidades apresentados, referem-se à 

construção de um “armazém industrial, com a área bruta de construção 

de 1.000,00 m2, distribuídos por um piso. --------------------------- 

3.3- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades: ----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Declaração de isenção de projeto de gás; -------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança contra incêndio; ------------------------------- 

- Declaração de isenção de pré-certificação energético e de estudo de 

comportamento térmico; ---------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

4 - TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----- 

4.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, de acordo com o 

previsto no n.º2, do artigo 23, do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

4.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

307,40 euros. ------------------------------------------------------- 

4.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 307,40 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. --------  

5 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

5.1- Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia. -------- 
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5.2- Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de construção do “armazém industrial”, dispõe do prazo de 1 

ano, a contar da data da notificação do ato de licenciamento, para 

requerer a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 

76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. ------ 

5.3- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado; ---------------------------------------------- 

6 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

6.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

6.1.1. Considerando, que são apresentados sob os requerimentos n.º 

1626/21 e 1463/21, os projetos de especialidades exigíveis, nos termos 

da lei, propõe-se, o licenciamento das obras de construção, do “armazém 

industrial”. ------------------------------------------------------- 

6.2. Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. ------ 

6.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel: ---------------------------------------------------------- 

6.3.1- Deverá a requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE; ---------------------- 

6.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, a requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

  - Apólice de seguro de construção; --------------------------------- 

  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos 

Armazém 

industrial TOTAL 

Piso 0       1000,00 1000,00 

          0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 

Cércea – 9,00 ml ---------------------------------------------------                              

Volume – 9.000,00 m3 ---------------------------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)     --------- 

Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de 

se tratar de uma construção situada em loteamento. ------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 
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- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 
Emissão de alvará de licença     66,95 € 

n.º 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade 

de ocupação 
      

a) 

 Até 500 m2 de área bruta de construção 
0 

111,35 

€ 
0,00 € 

b) 

 De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 
1 

167,25 

€ 
167,25 € 

c) 

 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 
0 

223,00 

€ 
0,00 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 6 12,20 € 73,20 € 

  TOTAL      307,40 € 

     

TOTAL A PAGAR……………………………………………………………………………………………………………………∑= 307,40 €  

À Consideração Superior ---------------------------------------------

Chaves,23 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira. ---------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.23: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.27: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.11. LEGALIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – LUGAR DA PIPA – SEARA 

VELHA – MÁRIO EZEQUIEL FONTES MADEIRA – PROCESSO Nº 470/05 – INFORMAÇÃO 

Nº 1479/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 

2021.07.29. --------------------------------------------------------  

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 

1256/21 e nº1329/21, referente ao processo n.º 470/05  o Sr.º Mário 

Ezequiel Fontes Madeira  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 2 anexos a habitação   sito no 

lugar de Pipa nº1 Seara Velha. -------------------------------------- 

1.2. Antecedentes -------------------------------------------------- 
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1.2.1. através do alvará nº 85/06 foi licenciado um imóvel 

destinado a habitação de dois pisos com a área de 350,62m2. -------- 

1.2.2.   O imóvel destinado a habitação possui autorização de 

utilização nº129/07. ------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto nos 

artigos 102º e 102.º- A do RJUE. ------------------------------------ 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. Refira-se que por este articulado, nomeadamente o 

disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação 

será titulada por alvará de utilização (no 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 numa área de 610m2 e na classe 4 numa área de2990m2 

pertencente à  subcategoria 4.3.A-espaços agroflorestais comuns em  

408.09m2  e em subcategoria 4.3.B-espaços agroflorestais defendidos 

(REN) em 2581.91m2 . ------------------------------------------------  

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/Análise do pedido ---------  
Pretende o requerente regularizar as alterações ao projeto licenciado 

e atras referenciado. ----------------------------------------------- 

3.2.1. As alterações  que se pretendem regularizar são as 

correspondentes a um anexo (40,5m2) e de um imóvel que se pretende 

instalar uma cozinha regional, industria de classe 3(92.45m2 ).No 

computo geral houve um aumento de área de 132.95m2. ----------------- 

Assim temos: -------------------------------------------------------- 
 LOnº85/06 Legalização Total 

Ab.Habitação(m2)  296.82  296.82 

Ab.a Anexo(m2)  40.50 40.50 

Ab. Cozinha (m2)  92.45 92.45 

Total:                   429.77m2 

3.2.2. De referir que o anexo à habitação encontra - se em solo 

urbano (U3) advindo que a área bruta em U3 é de 

296.82m2+40.50m2=336.87m2. Desta forma o índice de construção em U3 é 

de Ic=0.55. -------------------------------------------------------- 

3.2.3. O imóvel destinado a cozinha regional com 92,45m2 situa-se 

em 4.3.A-espaços agroflorestais comuns indo ao encontro do 

especificado no artigo 36º do regulamento do PDM. ------------------- 
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3.2.4. Desta forma verifica-se que as alterações objeto de 

legalização cumprem as especificações no regulamento do PDM 

nomeadamente nos seus artigos 19º e 36º. ---------------------------- 

3.3. Análise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------- 

3.3.1. 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. ------ 

3.3.2. Na conclusão praticada no auto de vistoria nº19/2021 a 

comissão considerou que não havia necessidade de efetuar obras de 

correção e/ou adaptação nas edificações objeto de vistoria, no entanto 

ressalva a necessidade de acautelar o encaminhamento das águas 

pluviais para o caminho. ------------------------------------------- 

3.3.3. Após esclarecimentos prestados pelo técnico autor do 

projeto foi mencionado que a localização da saída da tubagem de águas 

pluviais foi efetuada de acordo com as instruções dadas pela junta de 

freguesia. ---------------------------------------------------------  

4.  CONCLUSÃO ---------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

4.1. A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída. -- 
4.2.  O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 
diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

4.3. Por auto de vistoria nº19/2021 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 

edificação de dois imóveis anexos à edificação. -------------------- 

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 edificação de dois  anexos , 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 foram 

construídos dois anexos à habitação (licenciada por alvará nº85/06 e 

com autorização de utilização nº 129/07)   foram sujeitas ao 

procedimento de legalização. ---------------------------------------- 

5.4. A autorização de utilização referente a estes dois anexos ficará 
ainda condicionada ao pagamento das correspondentes taxas municipais. 

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 
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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 Anexos, e outras construções congéneres, a, acresce por cada 

m2 adicional 133 1.05€ 139.65 € 

 TOTAL    
179.60 € 

 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)     

QUADRO II      
 

 s/n C/m2 Custo (C) 

REDE DE ÁGUA 1 0.23 0.23   

C - Custo das obras existentes na via pública   0.23    

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   133 m2 

anexo a moradia - n.º 1 e nº3 do artigo 25.º  

 T = C x A  T = 30.59  € 

 

- 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 

€ 

Nº6 Anexos e garagens 2 2.75€ 5.50€ 

  TOTAL      

34.50 

€ 

 

 - 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 € 

  TOTAL      
52.95 € 

 

Taxas administrativas -TA   179.60 € 

Taxa de infraestruturas   30.59 € 

Taxa de autorização de utilização  34.50 € 

taxas de vistorias TV   52.95 € 

Valor total    297.64 € 

A consideração superior -------------------------------------------- 

Chaves,29 de julho de 2021 ------------------------------------------  
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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 

2021.07.30: -------------------------------------------------------- 

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 

2021.08.01: -------------------------------------------------------- 

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

 

 
3.12. SOLICITA CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - RUA DO BARREIRO – 

AREGOS – VALDANTA – AMARAL ALVES SANTOS – PROCESSO Nº 606/21 – 

INFORMAÇÃO Nº 1493/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA 

DE 2021.07.30. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão --------------------------------------------------------

O Sr.º Amaral Alves Santos vem através do requerimento n.º1786/21, 

referente ao processo n.º 606/21, solicitar a emissão de certidão de 

destaque de uma parcela de terreno, descrita na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4091/20210326 e inscrita na matriz com o n.º 

335, sito na Rua do Barreiro- Aregos, Freguesia de Valdanta, no 

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

II- Localização -----------------------------------------------------

O terreno localiza-se na Rua do Barreiro- Aregos, Freguesia de 

Valdanta, no concelho de Chaves. ------------------------------------

III– Saneamento e apreciação liminar --------------------------------

O pedido apresentado sob requerimento n.º 1786/21 refere-se a uma 

certidão de destaque, apresentando para o efeito o projeto com os 

elementos constantes no artigo 19.º do RMUE: ------------------------

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, memória descritiva e 

justificativa da pretensão; -----------------------------------------

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização; -------------------------------------------------------

- Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial n.º 

4091/20210326; ----------------------------------------------------

IV-Enquadramento urbanístico do pedido ------------------------------

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável --------------------

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 606/21 

– a parcela de terreno objeto de destaque – terreno com área de 7 860 

,00 m2 - situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM). ----

4.1.1- Parte do terreno, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis 

e na Categoria 1.1- Cidade de Chaves. -------------------------------

4.1.2- A restante parte de terreno na Classe 4- Espaços Agrícolas e 

Florestais, na Categoria 4.3 – Espaços Agro- Florestais e Subcategoria 

4.3.A -Espaços Agroflorestais Comuns. ------------------------------

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação ---------------------------------------------------------
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A pretensão enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 6 do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), devendo observar, o disposto 

nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, ou, se 

também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante a 

localização da área maior. ------------------------------------------

4.3- Regulamentos Municipais ----------------------------------------

O processo em causa, enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 6 do 

Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de licença 

desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do artigo 6 

do RJUE. ------------------------------------------------------------

V – Responsabilidade ------------------------------------------------

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ---- 

VI – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão -------------

O requerente através do requerimento n.º 1786/21 e, apresenta um pedido 

para emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto 

no n.º4 do art.º 6 do RJUE, não se encontrando o processo devidamente 

instruído de acordo com o preceituado no artigo 19.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação. ---------------------------

Da análise do pedido apresentado verifica-se que: -------------------

6.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial, refere prédio 

urbano com a área total de 7 860,00 m2, está inscrito na matriz rustica 

com o n.º 335 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o 

n.º4091/20210326, sito na Rua do Barreiro, Freguesia de  Valdanta, no 

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

6.2- O levantamento topográfico refere que a área da parcela de terreno 

é de 7 860,00 m2, pelo que está de acordo com o documento apresentado. 

6.3 - A área da parcela a destacar é de 4 087,00 m2. Sendo que se 

encontra dentro do perímetro urbano, em Espaço Urbano e Urbanizável, 

categoria 1.1 – Cidade de Chaves uma área de 2 648,00 m2 e a restante 

área de 1 439,00 m2 na Subcategoria 4.3.A -Espaços Agroflorestais 

Comuns. ------------------------------------------------------------ 

6.4- Informa-se ainda, que o índice de construção máximo admissível 

para o terreno em Espaço Urbano e Urbanizável que se encontra na 

categoria 1.1 –Cidade de Chaves, é Ic ≤1,2 m2/m2. -------------------  

6.5- Considerando que a parcela mãe, ficará com uma área de 3 773,00 

m2, dos quais 2 689,00 m2 inserem-se Espaço Urbano e Urbanizável, 

categoria, 1.1 – Cidade de Chaves, e a restante área 1 084,00 m2 na 

Subcategoria 4.3.A -Espaços Agroflorestais Comuns. ----------------- 

Considerando que o pedido formulado cumpre os requisitos constantes 

no n.º 4 a 10 do artigo 6.º do RJUE. -------------------------------- 

 
PARCELA ÁREA DA PARCELA ÁREA DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO 

ÁREA FORA DO 

PERÍMETRO URBANO 

PARCELA MÃE 3.773,00m2 2.689,00m2 1.084,00m2 

PARCELA A DESTACAR 4.087,00m2 2.648,00m2 1.439,00m2 

    

VII – Proposta de Decisão ------------------------------------------- 

Pelo exposto, e dado que a decisão deverá ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo, para a emissão da competente decisão administrativa 

de propor o deferimento da emissão de certidão de destaque conforme o 

requerido pelo proponente e o acima exposto. ----------------------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 30 de julho de 2021 -----------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.31: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.01: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.13. LOTEAMENTO Nº 18/86 – JUNÇÃO DE ELEMENTOS – VINHA DA PORTA – 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO 18/86 – SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – JOAQUIM LOPES 

FONTES – PROCESSO Nº 567/14 – INFORMAÇÃO Nº 1468/SCOU/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 2021.07.29. -----------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, íntegra, para todos os efeitos legais. ------------------ 

I – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Pretensão: ----------------------------------------------------- 

O Sr. Joaquim Lopes Fontes através do requerimento n.º 1999/20, de 

setembro, apresenta elementos para cumprimento do solicitado na 

informação técnica n.º919/SCOU/2020. -------------------------------- 

1.2- Localização ---------------------------------------------------- 

O loteamento com alvará n.º 18/86, localiza-se na Estrada Nacional EN2 

ao Km3+500LE- São Pedro de Agostém, em Chaves. ----------------------  

II – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

2.1-Nos termos do disposto no artigo 27º e 74º, ambos do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 136/14, de 9/9, foi emitido em 24 de março de 2016, o 

1º Aditamento ao alvará de loteamento nº 2/2000, promovido pelo Srº 

Joaquim Lopes Fontes, Álvaro Lopes Fontes e Paulo Dionísio de Sá, na 

qualidade de proprietários dos lotes nº 7 e 8, 4 e 5 e 2 e 3, 

respetivamente. ---------------------------------------------------- 

2.2-A caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, na sua versão final, foi prestada mediante a garantia 

bancária (Operação nº 0249.008422.293), emitida pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A, no valor de € 76 202,78 (setenta e seis mil duzentos 

e dois euros e setenta e oito cêntimos), em 8 de janeiro de 2016. --- 

2.3-Para realização das obras de urbanização os interessados detinham 

o prazo de 12 meses, conforme cominado no referido título. ---------- 

2.4-A área cedida ao domínio público pela emissão do alvará de 

loteamento nº 18/86 foi de 126,00 m2, para as entradas aos lotes 

inicialmente criados (Lote nº 1 ao lote nº 8), a partir da EN 2. --- 

2.5-A área cedida ao domínio público, decorrente da 1º alteração à 

licença, titulada pelo 1.º Aditamento ao alvará de loteamento nº 18/86, 

foi de 493,00 m2, para execução do acesso aos lotes nº 2 ao lote nº 

11. ----------------------------------------------------------------   

III – CARACTERIZAÇÃO DA PRETENSÃO ----------------------------------- 

No processo registado com o nº 567/14, constata-se a existência dos 

seguintes pareceres: ------------------------------------------------ 
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►Parecer favorável, relativo à receção provisória das infraestruturas 

de eletricidade, tituladas pelo 1º Aditamento ao Alvará Nº 18/86, a 

folhas nº 466 à nº 471. --------------------------------------------- 

►Certificado de Inspeção, REDES E RAMAIS (787/2016), emitido pela 

INTERVERTICAL, Lda, reconhecida pela Direção Geral de Energia ao 

abrigo do despacho nº 4395/2010, declarando ter inspecionado em 30-

05-2016, a Rede de distribuição de gás no Loteamento, situado no Lugar 

da Vinha Velha, confrontante com a E.N 2 ao Km 3 + 500, freguesia de 

São Pedro de Agostém, Concelho de Chaves, a folha nº 429. ----------- 

►Relatório de Inspeção, (Processo IG-822/16), emitido pela 

INTERVERTICAL, Lda. em 30-03- 2016, constante no processo nº 424 ao 

nº 429. ------------------------------------------------------------- 

►Parecer emitido a 29/07/2020 com intenção de indeferimento da 

Infraestruturas de Portugal- IP, DRP-Direção de Serviços de Redes e 

Parcerias, Gestão Regional Vila Real e Bragança. -------------------- 

IV – CONSIDERAÇÕES DO PARECER --------------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em atenção o solicitado pelo promotor através 

do requerimento n.º 1999/21, - REDUÇÃO DA CAUÇÃO – referente às obras 

de urbanização tituladas pelo 1º Aditamento ao Alvará nº 18/86, cumpre 

informar que: ------------------------------------------------------- 

Considerando que, não constam do processo os seguintes elementos com 

vista à apreciação do pedido de receção provisória das obras de 

urbanização: ------------------------------------------------------- 

►Livro de obra referente às infraestruturas; ----------------------- 

►Termo de responsabilidade do diretor das obras de urbanização, nos 

termos do disposto nº 1 do artigo 63º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação; ---------------------------------------------------- 

►Termo de responsabilidade de execução das Infraestruturas ITUR, de 

acordo com o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 43º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

92/2017, de 31/7. -------------------------------------------------- 

►No âmbito da realização das obras, e dadas as alterações ao traçado 

das infraestruturas de Redes de Abastecimento de Água, Drenagem de 

Águas Residuais Domésticas, Pluviais e Valorização Paisagística, e 

plano de sinalização e redes de ITED e ITUR a promotora deverá 

apresentar CD, com os referidos traçados finais, de acordo com o 

disposto no artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação. -------------------------------------------------------- 

Considerando o parecer emitido a 29/07/2020 pelas Infraestruturas de 

Portugal- IP , DRP-Direção  de Serviços de Redes e Parcerias , Gestão 

Regional  Vila Real e Bragança com intenção de indeferimento, remeta-

se cópia dos elementos apresentados  no requerimento n.º 1999/2020 

afim de emitir parecer final sobre os arranjos exteriores, informando 

ainda que não se encontra a sebe com altura de 1,50, neste momento, 

dado que por lapso os serviços operativos da Camara Municipal 

procederam ao corte e aparamento da mesma. No entanto os mesmos serão 

informados que terá de ser a sebe mantida a uma altura mínima de 1,50m. 

Informe-se os Serviços Operativos, bem como a Srª Eng. Salomé do teor 

do parecer emitido pelas Infraestruturas de Portugal- IP relativamente 

aos arranjos exteriores, devendo dar-se cópia dos elementos 

apresentados pelo requerente por forma a cumprir a barreira anti-

encadeamento, com a altura da sebe de 1,50 m futuramente. ---------- 

V – ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

Por leitura do Auto de Receção Provisória, datado de 20/12/2016, e 

constante no processo, o qual se reproduz na presente informação 

técnica para todos os efeitos legais, conclui-se que as obras de 

urbanização executadas em espaço de domínio publico e na área cedida 
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ao domínio publico, nomeadamente a execução de Arruamentos, as Redes 

de Abastecimento de Agua, Drenagem de Aguas Residuais Domesticas, 

Pluviais e Valorização Paisagística, não se encontravam executadas de 

acordo com os projetos licenciados. --------------------------------- 

Entretanto através do requerimento n.º 1045/17 (folha n.º 465) de 20 

de junho, o Sr. Joaquim Lopes Fontes apresenta as telas finais 

referentes as Redes de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas, Pluviais e Valorização Paisagística, e plano de 

sinalização e redes de ITED e ITUR. --------------------------------- 

A 3 de Abril de 2018 foi elaborado Auto de Entrega de Receção 

Provisória, das infraestruturas de elétricas tituladas pelo alvará n.º 

18/1986, no qual a EDP Distribuição aceita a Receção Provisória das 

mesmas. ------------------------------------------------------------ 

Foi solicitado parecer às Infraestruturas de Portugal- IP parecer 

sobre as telas finais apresentadas, tendo emitido parecer a 22/08/2019 

no qual é referido que: --------------------------------------------- 

►Não se encontrava colocado o sinal C1 de acordo com o ponto n.º27 do 

alvará de licença; -------------------------------------------------- 

►Não foi o cumprimento o ponto 28 no respeitante à barreira anti-

encadeamento; ----------------------------------------------------- 

►Verifica-se que não existe uma separação, quer física ou através de 

marcação horizontal, na zona respeitante à circulação de veículos da 

zona pedonal. ------------------------------------------------------- 

A Infraestruturas de Portugal- IP emite novo parecer a 03/04/2020 no 

qual é referida a intenção de indeferimento, dando um prazo de 10 dias 

para o promotor se pronunciar. -------------------------------------- 

A 03/06/2020 a camara municipal solicita parecer à Infraestruturas de 

Portugal- IP, dado que o proponente apresentou naquela entidade 

elementos por forma a dar cumprimento ao solicitado no parecer de 

03/04/2020. -------------------------------------------------------- 

A 05/06/2020 foi elaborada a informação técnica n.º 919/SCOU/2020 com 

vista à redução da caução prestada no âmbito do 1.º aditamento ao 

alvará de loteamento n.º 18/86 na qual se solicitava a apresentação 

de elementos. ------------------------------------------------------- 

A Infraestruturas de Portugal- IP emite parecer definitivo a 

29/07/2020   o indeferimento dos arranjos exteriores do alvará de 

loteamento n.º 18/86, 1.º aditamento. -------------------------------  

A 27/08/2020 o proponente através do requerimento n.º 1810/20 veio a 

processo apresentar elementos, nomeadamente cópia da licença de 

utilização Privativa do Domínio Publico Rodoviário emitida a 

28/12/2018. Ora, julga-se, salvo melhor opinião, que esta licença 

emitida foi para execução das obras propostas, as quais não foram 

respeitadas na sua execução conforme pareceres emitidos posteriores à 

data de emissão e que constam acima descritos. ----------------------  

Através do requerimento n.º 1999/20, de 20 de setembro, veio o 

proponente apresentar elementos, nomeadamente: ---------------------- 

►Fotografia da colocação do sinal C1 de acordo com o ponto n.º27 do 

alvará de licença. -------------------------------------------------- 

►No que diz respeito à barreira anti - encandeamento de vegetação com 

altura não inferior a 1,50em cumprimento do ponto 28 alvará de licença, 

cumpre informar que a gestão do espaço é da competência do Município, 

tendo já sido informado o setor responsável pelo cumprimento deste 

ponto, não podendo ser imputado ao promotor do loteamento em causa. 

► No que diz respeito à marcação horizontal, na zona respeitante à 

circulação de veículos da zona pedonal, as mesmas já foram definidas 

no local. ----------------------------------------------------------

Estes elementos apresentados pelo proponente nesta edilidade através 
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do requerimento n.º 1999/20, deverão ser remetidos às Infraestruturas 

de Portugal- IP diretamente pelo requerente, por forma a dar 

cumprimento ao parecer emitido pela retrocitada entidade a 22/08/2019, 

afim de desbloquear a situação. ------------------------------------ 

Relativamente à restituição da caução, informa-se o promotor que o 

valor a ser restituído importa no valor de 76 202,78 €. A sua 

restituição só poderá ser efetuada após a aprovação das Telas finais 

referentes aos alvarás n.º 18/86 e 1.º aditamento, bem como se 

verifique, que as obras de urbanização (arranjos exteriores) se 

encontram executadas em conformidade com os respetivos projetos 

licenciados. ------------------------------------------------------- 

As telas finais apresentadas com os traçados definitivos das obras de 

execução das infraestruturas realizadas não se vê quaisquer 

inconvenientes na sua aprovação. ------------------------------------ 

Considerando o auto de vistoria a 26/07/2021, constata-se que as telas 

finais referentes as Redes de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas, Pluviais se encontram executadas em obra, bem 

como existe um assentamento no pavimento junto às válvulas de 

seccionamento de abastecimento de água e gás aos lotes que carecem de 

intervenção para retificação. --------------------------------------- 

A câmara municipal deve proceder a restituição da caução existente no 

Município de Chaves no valor de 76 202,78 €, de acordo o disposto no 

nº 5 do artigo 54º e n.º 3 do artigo 87.º do RJUE conjugado com o 

disposto no artigo 295 do Código de Contratos Públicos. -------------  

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caução; --------------- 

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caução; ----------------  

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caução; ---------------  

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caução; -----------------  

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes. -----------------------  

Artigo 295.º Liberação da caução ------------------------------------  

1 - O regime de liberação das cauções prestadas pelo cocontratante 

deve ser estabelecido no contrato, não podendo as partes acordar em 

regime diverso durante a fase de execução contratual, salvo havendo 

fundamento de modificação do contrato que justifique uma alteração do 

regime de liberação das cauções e desde que sejam respeitados os 

limites previstos no presente Código. -------------------------------  

2 - A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente 

liberada à medida que forem prestados ou entregues os bens ou serviços 

correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo 

contraente público. -------------------------------------------------  

3 - Nos contratos em que não haja obrigações de correção de defeitos 

pelo cocontratante, designadamente obrigações de garantia, o 

contraente público deve promover a liberação integral da caução 

destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações 

contratuais no prazo de 30 dias após o cumprimento de todas as 

obrigações do cocontratante. ----------------------------------------  

4 - Nos contratos em que haja obrigações de correção de defeitos pelo 

cocontratante, designadamente obrigações de garantia, sujeitas a um 

prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente público deve promover 

a liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual 

cumprimento das obrigações contratuais no prazo de 30 dias após o 

termo do respetivo prazo. -------------------------------------------  

5 - Nos contratos referidos no número anterior em que o prazo aí 

referido das obrigações de correção de defeitos seja superior a dois 

anos, o contraente público promove a liberação da caução destinada a 

garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos 

seguintes termos: ---------------------------------------------------  
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a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caução; ---------------  

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caução; ----------------  

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caução; ---------------  

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caução; -----------------  

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes. -----------------------  

VI – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

5.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de deferir o 

pedido de aprovação das telas finais referente ao alvará n.º 18/86 e 

1.º aditamento, nome Joaquim Lopes Fontes e outros, no Lugar da Vinha 

da Porca, Freguesia de S. Pedro de Agostém, que contempla as alterações 

dos arranjos exteriores, não havendo alteração das áreas cedidas 

anteriormente ao Município. ----------------------------------------- 

5.2- Solicitar à requerente os seguintes elementos com vista à 

apreciação do pedido de receção provisória das obras de urbanização: 

►Livro de obra referente às infraestruturas; ------------------------ 

►Termo de responsabilidade do diretor das obras de urbanização, nos 

termos do disposto nº 1 do artigo 63º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação; ---------------------------------------------------- 

►Termo de responsabilidade de execução das Infraestruturas ITUR, de 

acordo com o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 43º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

92/2017, de 31/7. --------------------------------------------------- 

►No âmbito da realização das obras, e dadas as alterações ao traçado 

das infraestruturas de telecomunicações a promotora deverá apresentar 

CD, com os referidos traçados finais, de acordo com o disposto no 

artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. 

►No âmbito da realização das obras de urbanização, deverá apresentar 

parecer da Infraestruturas de Portugal- IP, no qual conste o Auto de 

transferência para o domínio público Municipal e copia do acordo entre 

os interessados e as Infraestruturas de Portugal- IP, para a manutenção 

do acesso aos lotes do alvará de loteamento n.º 18/86 e 1.º aditamento. 

►Resolução do mencionado auto de vistoria a 26/07/2021, do qual se 

deverá dar copia ao requerente. ------------------------------------- 

Entretanto e para agilizar o procedimento, julga-se, salvo melhor 

opinião, que se remeta cópia dos elementos apresentados no 

requerimento n.º 1999/2020 às Infraestruturas de Portugal- IP , DRP-

Direção  de Serviços de Redes e Parcerias , Gestão Regional  Vila Real 

e Bragança face ao parecer emitido a 29/07/2020 pelas com intenção de 

indeferimento, ,afim de emitir parecer final sobre os arranjos 

exteriores, informando ainda que não se encontra a sebe com altura de 

1,50, neste momento, dado que por lapso os serviços operativos da 

Camara Municipal procederam ao corte e aparamento da mesma. No entanto 

os mesmos serão informados que terá de ser a sebe mantida a uma altura 

mínima de 1,50 m. --------------------------------------------------- 

Consideração Superior ----------------------------------------------- 

Chaves, 29 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.31: -------------------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.01: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.14. SOLICITA CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO DE PESADOS – RUA JERÓNIMO 

DE ATAÍDE (CAMPO DE CIMA) – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES 

PROCESSO Nº 527/21 -INFORMAÇÃO Nº 249/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS 

E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

2021.07.02. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado via 

correio eletrónico, pelo Sr. João Pinto, presidente da União de 

freguesias da Madalena e Samaiões, com vista à colocação de sinalização 

de trânsito condicionando a circulação de trânsito a veículos pesados 

na Rua Dom Jerónimo de Ataíde. O pedido foi registado com o n.º de 

requerimento 1553/21, relativo ao processo n.º 527/21. -------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA ---------------------------------  

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo: ------------------------------------------------------------- 

a) No início da Rua Dom Jerónimo de Ataíde, no cruzamento com a 

Avenida da Galiza: colocação de 1 (um) sinal de código C3d (trânsito 

proibido a veículos automóveis de mercadorias de peso total superior 

a 3,5 toneladas e 1 (um) painel adicional n.º 14 (exceto acesso local). 

b) 2.2 De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm. 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 150,00€ (cento e 

cinquenta euros), aproximadamente. ---------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município. 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------ 
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3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. --------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; - 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; --------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------ 

b) Notificar a Presidente da União de freguesias da Madalena e 

Samaiões, o Senhor João Pinto, da decisão que recaiu sobre a presente 

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

c)      Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO 
dar conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves 

da Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação 

técnica e respetivos anexos; ------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. ----------------------------------------- 

Em Anexo: Peças desenhadas com a solução proposta ------------------ 

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

Chaves, 2 de julho de 2021 -----------------------------------------      

O Técnico Superior, Engenheiro Civil, Bruno Miranda Rua. ----------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.07.02: ------------- 

Atento aos fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.02: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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



                                                                F. 268 

                                                                  _____________________ 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. SOLICITA COLOCAÇÃO DE DUAS LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE – RUA 

FARIA DE MORAIS E ESTRADA DE VALVERDE (CANDAL) – FREGUESIA DE VIDAGO 

– ARCOSSÓ – SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – PROCESSO Nº 813/20 

– INFORMAÇÃO Nº 281/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO 

SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 2021.07.23. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pelo Sr. Rui 

Manuel Branco Rodrigues, Presidente da Freguesia de Vidago, Arcossó, 

Selhariz, Vilarinho das Paranheiras. O pedido foi registado com o n.º 

de requerimento 2248/20, relativo ao processo n.º 813/20. -----------

A solicitação referida, consiste no pedido de colocação de lombas 

redutoras de velocidade na E.M. 549 entre Vidago e Valverde e na Rua 

Faria de Morais em Vidago. -----------------------------------------

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 

2.1. De acordo com as informações prestadas pelo Sr. Rui Manuel Branco 

Rodrigues e de acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às 

disposições legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, 

aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores 

alterações, bem como no Código da Estrada, publicado pela Lei 

n.º72/2013, de 3 de setembro, estes serviços julgam, salvo melhor 

opinião, e tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas 

as seguintes medidas/ações, representadas graficamente nas peças 

desenhadas em anexo: ------------------------------------------------

- Na E.M. 549 entre Vidago e Valverde: Colocação de uma lomba redutora 

de velocidade com 3 cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a 

(lomba) a cerca de 50 metros, 2 (dois) sinais de código H37 (fim da 

velocidade recomendada), 2 (dois) sinais de código H6 (velocidade 

recomendada) e 2 (dois) painéis adicionais modelo n.º 1a(50 m), antes 

e depois da lomba. -------------------------------------------------- 

- Na Rua Faria de Morais em Vidago: Colocação de 3 (três) balizas 

flexíveis, uma lomba redutora de velocidade com 3 cm de altura e 2 

(dois) sinais de código A2a (lomba) a cerca de 50 metros, 2 (dois) 

sinais de código H37 (fim da velocidade recomendada), 2 (dois) sinais 

de código H6 (velocidade recomendada) e 2 (dois) painéis adicionais 

modelo n.º 1a(50 m), antes e depois da lomba. -----------------------

2.2 De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm.       

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 2.600,00€ (dois mil e 

seiscentos euros), aproximadamente. -------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município. -------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 
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colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------ 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. --------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; --

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; ---------------------------------------------------------

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: -------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; --------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz, 

Vilarinho das Paranheiras, o Senhor Rui Manuel Branco Rodrigues, da 

decisão que recaiu sobre a presente informação; --------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Vidago da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos; -------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. ---------------------------------------- 

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

Chaves, 23 de julho de 2021 ---------------------------------------- 

O Técnico Superior, Engenheiro Civil Bruno Miranda Rua -------------- 

DESPACHO DO ARQUITETO JOSÉ PAULO ROXO PIRES DA FONTE, NA AUSÊNCIA DO 

CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DATADO DE 2021.07.23: ----  

Atento o teor da presente informação, sou a propor ao Sr. Presidente, 

Dr. Nuno Vaz, a adoção da decisão e estratégia enunciadas no seu ponto 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.24: -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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3.16. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE SINAL DE STOP NO CRUZAMENTO DA ESTRADA 

DE CASTELÕES COM A RUA DO CALVÁRIO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE CALVÃO E 

SOUTELINHO DA RAIA – PROCESSO Nº 557/21 – INFORMAÇÃO Nº 265/DPM/2021 

DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO MIGUEL 

BÁRCIA, DATADA DE 2021.07.30. ---------------------------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------

1.1. Através do pedido por mail da União de Freguesias de Calvão e 

Soutelinho da Raia, vem esta solicitar a colocação de um sinal 

rodoviário (STOP) na estrada de Castelões com a Rua do Calvário em 

Calvão. ------------------------------------------------------------

2. PROPOSTA TÉCNICA ------------------------------------------------ 

2.1. Atendendo às disposições legais previstas no Regulamento de 

Sinalização Transito e no Código da Estrada, estes serviços propõem a 

execução das seguintes medidas/ações, representada na imagem seguinte: 

- Colocação de um sinal vertical (B2- Paragem Obrigatória em Cruzamento 

ou Entroncamento) no cruzamento a Estrada de Castelões com a Rua do 

Calvário, em Calvão conforme (imagem 1, folha 1 em anexo); ----------  

 
 

Imagem 1. (Paragem Obrigatória em Cruzamento ou Entroncamento)  

 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 50,00€ (cinquenta 

euros), aproximadamente. --------------------------------------------  

3. PROPOSTA / DECISÃO ----------------------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, acima 

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

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

 



                                                                F. 271 

                                                                  _____________________ 

 
3.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; -- 

3.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; ---------------------------------------------------------  

3.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: -------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ----------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da União de Freguesias de Calvão e 

Soutelinho da Raia, da decisão que recaiu sobre a presente informação;  

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto da Guarda Nacional 

Republicana de Chaves, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos; --------------------------------------------------  

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. -----------------------------------------  

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

Chaves, 30 de julho 2021 -------------------------------------------  

O Técnico Superior, Engenheiro Miguel Bárcia. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.07.30: ------------ 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 3. À consideração do 

Senhor Presidente Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------- 

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

2021.07.30: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.17. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO DO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/2021 – AVENIDA TENENTE VALADIM/CAMINHO DO 

RIBELAS – SANTA MARIA MAIOR – FLAVIGRÉS – COMÉRCIO DE MATERIAIS 

CONSTRUÇÃO, S.A.- PROCESSO Nº 983/20 – INFORMAÇÃO Nº 1486/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

SENHORA ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 2021.07.29. ----- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Flavigrés – Comércio de materiais de construção, SA, pelo 

requerimento nº 1539/21 e pelo requerimento nº 1789/21, referente ao 

processo nº 983/20, na qualidade de proprietária, vêm solicitar 

alteração ao alvará de loteamento nº 1/2021, localizado na Avenida 

Tenente Valadim/Caminho do Ribelas, na freguesia de Santa Maria Maior. 

1. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1.1. A 21/5/2021, a Câmara Municipal emitiu o alvará de loteamento nº 

1/2021 com obras de urbanização, cujo titular é a agora requerente. 

1.2. O alvará de loteamento nº 1/2021 especifica o seguinte: --------- 

a) Lote n.º 1: --------------------------------------------------- 

i.Finalidade – comércio e/ou serviços; ----------------------------- 

ii. Área de lote - 3.493,45 m2; ----------------------------------- 

iii.Área de implantação máxima – 3.493,45 m2; ---------------------- 

iv. Área bruta de construção máxima – 5.893,45 m2; ----------------- 
v. Área bruta de construção máxima comércio/serviço – 2.400,00 m2; - 

vi. Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 3.493,45 

m2; ---------------------------------------------------------------- 

vii. Número de pisos – 1 piso acima da cota de soleira e 1 piso abaixo 
da cota de soleira; ------------------------------------------------- 

viii.Volumetria – 33.236,26 m2; ------------------------------------- 

ix. Lugares de estacionamento – 48; -------------------------------- 

b) Lote n.º 2: ----------------------------------------------------- 

x. Finalidade – comércio e/ou serviço e indústria (referindo que a 

indústria será do tipo 3); ------------------------------------------ 

xi. Área de lote - 741,19 m2; -------------------------------- 

xii. Área de implantação máxima – 589,39 m2; ------------------ 

xiii. Área bruta de construção máxima – 1.589,39 m2; ----------- 

xiv. Área bruta de construção máxima comércio/serviços – 1.000,00 

m2; ------------------------------------------------------- 

xv. Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 

589,39 m2; ------------------------------------------------ 

xvi. Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira e 1 

piso abaixo da cota de soleira; ------------------------ 

xvii. Lugares de estacionamento – 13. ------------------------- 

c) Áreas de cedência ao domínio público no total de 4.915,60 m2, 

distribuindo-se em: --------------------------------------------- 

xviii. Infraestruturas viárias (arruamento, estacionamento e 

passeios) - 3.455,09 m2; ------------------------------- 

xix. Espaços verde e de utilização coletiva (arborização dos 

arruamentos e espaço marginal à ribeira do Ribelas)  -

1.460,51 m2. -- 

d) Prazo para a conclusão das obras de urbanização: 4 meses. 

e) Foi prestada caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei 

n.º555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 134/2014, de 9 de setembro, na sua redação atual, no valor 

de € 568.773,34 (quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e 

setenta e três euros e trinta e quatro cêntimos), mediante garantia 

bancária n.º 44748, do Bankinter, S.A., para assegurar a boa e 

regular execução de todas as obras de urbanização. --------------- 

1.3. A operação de loteamento foi objeto de parecer favorável 

condicionado da Agência Portuguesa do Ambiente, ofício nº 

S042754202DDI, com data de 9/11/2020 e válido até 9/11/2021, em 

virtude da confrontação do prédio com o ribeiro do Ribelas, a servidão 
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e restrição de utilidade pública, linha de água e suas margens com 

largura de 10 metros. --------------------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO -------------------------------------------------------- 

A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos: --- 

a) Cd; ----------------------------------------------------------- 

b) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP) 

correspondendo à matriz 7064-P, descrita na conservatória sob os nº 

4089, em nome da requerente, com área total de 9.150,24 m2; --------- 

c) Termo de responsabilidade de compatibilidade entre formato papel 

e formato digital (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); ------ 

d) Termos de responsabilidade do coordenador do projeto, termo de 

responsabilidade do autor do projeto, acompanhado de declaração da 

ordem dos arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); ----------------- 

e) Memória descritiva e justificativa (MDJ); --------------------- 

f) Peças desenhadas da operação de loteamento: ------------------- 

1) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do autor 

(José da Silva Pinto); ---------------------------------------------- 

2) Planta de síntese, alterada, incluindo quadro sinóptico; ------  

3) Planta de cedências; ------------------------------------------ 

4) Perfis e cortes; ---------------------------------------------- 

5) Fichas de lotes; ---------------------------------------------- 

g) Plano de acessibilidades, incluindo termo de responsabilidade do 

autor, memória descritiva e planta (Arq. Marco Lívio Fernandes 

Pimparel); ---------------------------------------------------- 

h) Plano de trabalhos (4 meses); --------------------------------- 

i) Mapa de quantidades e estimativa orçamental (519.614,12€); ---- 

j) Projeto de infraestruturas viárias, (Arq. Marco Lívio Fernandes 

Pimparel); ---------------------------------------------------- 

k) Projeto de sinalização rodoviária, (Eng. Armindo Jorge Batista 

Tomaz); ------------------------------------------------------- 

l) Projeto de alargamento da ponte existente, arquitetura, 

acessibilidades e estabilidade (Arq. Marco Lívio Fernandes 

Pimparel e Eng. Armindo Jorge Batista Tomaz); ----------------- 

m) Alteração ao Projeto de contenção periférica, acompanhado de 

termo de responsabilidade do autor e declaração da ordem dos 

engenheiros e seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo 

Jorge Batista Tomaz); ----------------------------------------- 

n) Alteração ao Projeto de abastecimento de água, acompanhado de 

termo de responsabilidade do autor e declaração da ordem dos 

engenheiros e seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo 

Jorge Batista Tomaz); ----------------------------------------- 

o) Alteração ao Projeto de drenagem de águas residuais domésticas, 

acompanhado de termo de responsabilidade do autor e declaração 

da ordem dos engenheiros e seguro de responsabilidade civil (Eng. 

Armindo Jorge Batista Tomaz); --------------------------------- 

p) Alteração ao Projeto de drenagem de águas pluviais, acompanhado 

de termo de responsabilidade do autor e declaração da ordem dos 

engenheiros e seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo 

Jorge Batista Tomaz); ----------------------------------------- 

q) Alteração ao Projeto de infraestruturas de gás, acompanhado de 

termo de responsabilidade do autor e declaração da ordem dos 

engenheiros e seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo 

Jorge Batista Tomaz); ----------------------------------------- 

r) Alteração ao Projeto de sinalização de trânsito, acompanhado de 

termo de responsabilidade do autor e declaração da ordem dos 
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engenheiros e seguro de responsabilidade civil (Eng. Armindo 

Jorge Batista Tomaz); ----------------------------------------- 

s) Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de 

certificado de formação do autor (Eng. Armindo Jorge Batista 

Tomaz); ------------------------------------------------------- 

t) Projeto de infraestruturas de eletricidade, acompanhado de termo 

de responsabilidade do técnico autor e cópia de documento do 

técnico da Direção Geral de Energia e mapa de quantidades e 

orçamento e documento de aprovação por parte da E-redes com a 

referência Matriz: 500012827 (Eng. Elísio dos Santos Louçano);  

u) Alteração ao Projeto de infraestruturas de telecomunicações em 

urbanizações – ITUR, acompanhado de termo de responsabilidade do 

técnico autor e declaração da ordem dos engenheiros e mapa de 

quantidades e orçamento (Eng. Helder Filipe Martins Ferreira);- 

v) Alteração ao Projeto de arquitetura paisagística, acompanhado de 

termo de responsabilidade do autor e declaração da associação de 

arquitetos paisagistas (Arq. José Luís Romba Álvares da Silva);- 

w) Plano de segurança e saúde (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel); 

x) Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e de 

demolição (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel). -------------- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 

3.1. Os pedidos apresentados terão o seguinte enquadramento: ------ 

a) A alteração da licença de operação de loteamento tem enquadramento 

no artigo 27º do Regime Jurídico da Edificação e da Urbanização 

(RJUE), DL. nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. --  

b) As obras de urbanização, em área abrangida por operação de 

loteamento, estão sujeitas a comunicação prévia, conforme alínea 

b), do nº 4, do artigo 4º do RJUE. Refere-se ainda que, uma vez 

que decorre o prazo de execução das obras de urbanização, 

enquadrar-se-á igualmente no artigo 83º do RJUE. ---------------- 

4. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

4.1. Em termos de desenho urbano, a proposta de alteração prevê a 

diminuição da faixa de rodagem do arruamento mais próximo do 

Ribeiro do Ribelas, com a deslocalização do lote nº 1 e 

reconfiguração do lote nº 2. Prevê ainda a aumento e alteração da 

volumetria do lote nº 1 e nº 2. --------------------------------- 

4.2. A proposta agora apresentada prevê as seguintes alterações, face 

às especificações que o alvará de loteamento nº 1/2021 atualmente 

especifica: ----------------------------------------------------- 

a) Diminuição da área de cedência para o domínio público em 266,81 m2 

(de 4.915,60 m2 para 4.648,78 m2). Mais concretamente, diminuição 

da área de cedência para infraestruturas viárias em 291,77 m2 (de 

3.455,09 m2 para 3.163,32 m2) e aumento da área de cedência para 

espaços verdes e de utilização coletiva em 24,96 m2 (de 1.460,51 

m2 para 1485,47 m2); 

b) Aumento da área do lote nº 2 em 266,81 m2 (de 741,19 m2 para 

1.008,00 m2); ---------------------------------------------------

---- 

c) Aumento da área de implantação do lote nº 2 em 418,61 m2 (de 589,39 

m2 para 1.008,00 m2); -------------------------------------------

---- 

d) Aumento da área bruta de construção4 dos lotes nº 1 e nº 2 em 

1.216,00 m2 (de 3.400,00 m2 para 4.616,00 m2). Mais concretamente, 

                                                           
4 Área bruta de construção para efeitos de Índice de Construção, que 

exclui a área destinada a estacionamento adstrito ao uso principal, 

conforme previsto no artigo 9º do regulamento do PDM. -------------- 
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aumento da área de construção do lote nº 1 em 200,00 m2 (de 2.400,00 

m2 para 2.600,00 m2) e aumento da área de construção do lote nº 2 

em 1.016,00 m2 (de 1.000,00 m2 para 2.016,00 m2).  -------------- 

4.3. Apresenta-se o quadro resumo das alterações: -------------------- 

 

  Existente Proposta 
 

Diferença 

Área a lotear   9 150,24 9 150,24 
 

0,00 

      

Áreas de cedências 

Espaços verdes e de 

utilização coletiva 1 460,51 1 485,47 

 

24,96 

  Infraestruturas viárias 3 455,09 3 163,32 
 

-291,77 

  Sub- Total 4 915,60 4 648,79 
 

-266,81 

Área lotes Lote nº1 3 493,45 3 493,45 
 

0,00 

  Lote nº2 741,19 1 008,00 
 

266,81 

  Sub-total 4 234,64 4 501,45 
 

266,81 

Área de construção Lote nº1 2 400,00 2 600,00 
 

200,00 

  Lote nº2 1 000,00 2 016,00 
 

1 016,00 

  Sub-total 3 400,00 4 616,00 
 

1 216,00 

Área de 

implantação  Lote nº1 3 493,45 3 493,45 

 

0,00 

  Lote nº2 589,39 1 008,00 
 

418,61 

  Sub-total 4 082,84 4 501,45 
 

418,61 

 

4.4. Com esta alteração, segundo o quadro sinóptico, as especificações 

do loteamento serão as seguintes: -------------------------------- 

a) Lote nº 1: ------------------------------------------------------ 

i.Finalidade – comércio e/ou serviços; ----------------------------- 

ii. Área de lote - 3.493,45 m2; ------------------------------------- 

iii. Área de implantação máxima – 3.493,45 m2; ----------------------- 

iv. Área bruta de construção máxima – 6.093,45 m2; ------------------ 

- Área bruta de construção máxima comércio – 2.600,00 m2; -----------

- Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 3.493,45 m2; 

v. Número de pisos – 1 piso acima da cota de soleira e 1 piso abaixo 

da cota de soleira; ---------------------------------------------- 

vi. Volumetria – 34.887,73 m2; -------------------------------------- 

vii.  Lugares de estacionamento – 52; -------------------------------- 

b) Lote nº 2: ------------------------------------------------------ 

i. Finalidade – comércio e/ou serviço e indústria (referindo que a 

indústria será do tipo 3); ------------------------------------- 

ii.  Área de lote - 1.008,00 m2; ------------------------------------ 

iii. Área de implantação máxima – 1.008,00 m2; --------------------- 

iv. Área bruta de construção máxima – 3.024,00 m2; ---------------- 

Área bruta de construção máxima comércio/serviços – 2.016,00 m2;  

- Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 1.008,00 m2; 

v. Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo 

da cota de soleira; -------------------------------------------- 

vi. Volumetria – 10.886,40 m2; -------------------------------------- 

vii. Lugares de estacionamento – 40. --------------------------------- 

4.5. Áreas de cedência ao domínio público no total de 4.648,79 m2, 

distribuindo-se segundo o quadro sinóptico em: -------------------- 

a) Infraestruturas viárias (arruamento, estacionamento e passeios) - 

3.163,32 m2; ---------------------------------------------------- 

b) Espaços verde e de utilização coletiva (arborização dos arruamentos 

e espaço marginal à ribeira do Ribelas) – 1.485,47 m2. ---------- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 
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5.1. A proposta de alteração incide sobre a redistribuição da divisão 

fundiária dos lotes e áreas cedidas, das especificações aprovadas, em 

especial do lote nº 2 e relocalização do lote nº 1, e no subsequente 

aditamento dos projetos das obras de urbanização inerentes. --------- 

5.2. Para análise do pedido vai ser analisado em dois momentos: primeiro 

a alteração da operação de loteamento e de seguida os projetos das 

obras de urbanização, tal como prevê o nº 5, do artigo 23º do RJUE. - 

I. Relativamente à operação de loteamento: -------------------------  
5.3. Uma vez que o pedido altera a rede viária prevista foi consultada 

a Divisão de Projetos e Mobilidade no âmbito das suas competências 

relativas à rede viária e sinalização rodoviária, informação em anexo, 

que propõe algumas alterações que deverão ser cumpridas pela 

requerente. -------------------------------------------------------- 

5.4. Uma vez que a proposta apresentada não ultrapassa os limites 

previstos na alínea a), do nº 2, do artigo 7º do RMUE, estará 

dispensada de consulta pública, prevista no nº 2, do artigo 27º do 

RJUE. -------------------------------------------------------------- 

5.5. Uma vez que a alteração incide sobre áreas já cedidas para ao 

Município com a emissão do alvará de loteamento nº 1/2021, deverá o 

Município demonstrar a sua anuência com a alteração agora apresentada. 

5.6. Tendo em conta que a requerente será a titular de todos os lotes 

que integraram a operação de loteamento, estará ultrapassado o 

princípio de não oposição de outros eventuais titulares de lotes à 

alteração pretendida, previsto no nº 3, do artigo 27º do RJUE. ------ 

5.7. Relativamente à finalidade prevista para os lotes, reitera-se o 

descrito na informação técnica nº 250/SCOU/2021, aprovada em reunião 

de câmara de 18/02/2021- O uso industrial ou misto preconizado para o 

lote nº 2, poderá ou não ser um dos usos admissíveis a título 

supletivo, desde que compatíveis com o uso dominante e se comprove as 

condições prevista no regulamento do PDM5 e Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, numa perspetiva de uso acessório ou 

complementar. ------------------------------------------------------ 

5.8. No que respeita aos lugares de estacionamento, estará cumprido o 

disposto do artigo 12º do regulamento do PDM, em articulação com o 

artigo 39º do RMUE, como se resume no quadro seguinte: -------------- 

Estacionamento 

                                                           
5(…)  Artigo 16.º --------------------------------------------------- 

Usos supletivos ----------------------------------------------------- 

1 — As áreas referidas no artigo anterior podem ainda englobar outras 

utilizações ou ocupações, desde que compatíveis com o uso dominante 

atrás estipulado e, designadamente, com a função residencial. ------- 

2 — Para além das situações que a lei geral considere como tal, são 

razões suficientes de incompatibilidade com o uso dominante referido, 

fundamentando a recusa de licenciamento, aprovação ou autorização, as 

utilizações, ocupações ou atividades a instalar que: ---------------- 

a) Deem lugar à produção de ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que 

afetem as condições de salubridade ou dificultem a sua melhoria; ---- 

b) Perturbem as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem 

movimentos de cargas e descargas que prejudiquem a via pública e o 

ambiente local; ----------------------------------------------------- 

c) Acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão; ----------- 

d) Possuam dimensão ou outras características não conformes com as 

disposições que vierem a ser estabelecidas em regulamentos municipais, 

planos de urbanização ou projetos de ordenamento urbanístico 

plenamente eficazes. (…) -------------------------------------------- 

 



                                                                F. 277 

                                                                  _____________________ 

 

  

Área bruta de 

construção (m2) comercio/serviços  Necessários Previstos 

Lote 1 2 600,00 1/50 m2 52 52 

Lote nº 2 2 016,00 1/50 m2 40 40 

Estacionamento 

público   20% 18 26 

5.9. Verifica-se igualmente que a operação de loteamento na sua 

globalidade cumpre os critérios relativos à área máxima de implantação 

(0,59%, inferior, portanto, a 80% para a categoria de solo em questão) 

e à área máxima de impermeabilização (84%, inferior, portanto, a 85% 

para a categoria de solo em questão) como determinadas no artigo 19º 

do regulamento do PDM. --------------------------------------------- 

5.10. Pareceres de entidades externas- a operação de loteamento com 

alvará nº 1/2021 foi aprovada com base no parecer favorável 

condicionado da Agência Portuguesa do Ambiente, SA (APA), entidade 

consultada em razão da localização da pretensão com a servidão e 

restrição de utilidade pública da ribeira do Ribelas, leito e cursos 

de águas e suas margens com a largura de 10 metros. O referido parecer 

da APA, com a referência nº S042754202DDI, data de 9/11/2020 e será 

válido até 9/11/2021, conforme data constante da plataforma eletrónica 

do SIRJUE. De referir ainda que, uma das condições exposta no referido 

parecer, pressupunha a obtenção do título de utilização dos recursos 

hídricos da construção do alargamento de ponte sobre o Ribeiro do 

Ribelas. O título, obtido por meio do ofício com a referência nº Proc. 

nº 450.10.07.01.009394.2021.RH3 Ofício nº S036109-202105- ARHN.DDI, 

foi comunicado à requerente para seu conhecimento e cumprimento 

integral, conforme mensagem de correio eletrónico de 8/6/2021. O autor 

e coordenador da alteração da operação de loteamento esclarece na 

memória descritiva e em termo de responsabilidade do autor e 

coordenador, que se mantem na alteração agora apresentada os 

pressupostos do referido parecer. ----------------------------------- 

5.11. Relativamente ao aumento da proposta de edificabilidade do lote 

nº 2, pelo requerimento nº 1789/21, veio referir que a volumetria 

apresentada é a volumetria máxima, apresentando um degrade volumétrico 

para sul nas peças desenhadas apresentadas, confrontando com o caminho 

do Ribelas e arruamento projetado. A solução apresentada pelo 

requerimento nº 1789/21, vem melhorar a relação da edificação em 

conjunto, no entanto, alerta-se que a futura edificação deverá dar 

cumprimento ao disposto no Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

(RGEU). ------------------------------------------------------------   

5.12. Verificando o cumprimento das áreas destinadas a espaços verdes 

e de utilização coletiva, infraestruturas e equipamentos, como 

estipula o artigo 43º do RJUE e quantifica o nº 4, do artigo 20º do 

regulamento do PDM. A área a destinar a estes usos não poderá ser 

inferior a 0,35 m2/m2 de área bruta de construção destinada a comercio 

e serviços e ainda a área de 0,2 m2/m2 para o uso específico de espaços 

verdes e de utilização coletiva. Assim, com esta alteração pretendida, 

a operação de loteamento cumpre estes parâmetros: ------------------- 
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 Área do terreno       

9 

150,24 m2    

 

Área bruta de 

construção para IC 
    

habitação

, 

comércio 

e 

serviços 

4 

616,00 m2    

     indústria 0,00 m2    
          
regulament

o do PDM 
Área destinadas a    

Área a 

prever 

 

Área 

previst

a  

artigo 

20.º 

4) 
    

   

a) 

Dimensionamento das 

áreas destinadas a 

espaços de 

circulação - rede 

viária, 

estacionamento e 

percursos pedonais 

- a espaços verdes e 

de utilização 

coletiva e a 

equipamentos 

públicos 

0,3

5 

m2/m2 da área 

bruta de 

construção 

habitação

, 

comércio 

e 

serviços 

1 

615,60 
m2 

≤ 

4 648,79 
m

2 

0,2

5 

m2/m2 da área 

bruta de 

construção 

indústria 0,00 m2 

 

  

 

b) 

Da área calculada na 

alínea anterior, 

para espaços verdes 

e de utilização 

coletiva 

0,2

0 

m2/m2 da área 

bruta de 

construção 

habitação

, 

comércio 

e 

serviços 

323,12 m2 

≤ 

1 485,47 
m

2 

 

5.13. No que concerne às áreas de cedência para o Município, previstas 

no artigo 44º do RJUE, estão determinadas no artigo 21º do regulamento 

do PDM. Assim, com a alteração ao alvará ao loteamento prevista, 

verificamos as seguintes situações: --------------------------------- 

a) Não haverá aumento da área a lotear, pelo que, não se aplicará a 

alínea a) e a alínea c), ambas do nº 2, do artigo 21º do regulamento 

do PDM; ------------------------------------------------------------- 

b) Uma vez que estaremos perante um aumento da área bruta de construção 

prevista de 1.216,00 m2 (de 3.400,00 m2 para 4.616,00 m2), deverá ser 

cedida o correspondente a 25% desta área para equipamento público- 

304,00m2 (25% de 1.216,00m2), por aplicação da alínea b), do nº 2, do 

artigo 21º; --------------------------------------------------------- 

c) Propõe ainda a diminuição da área anteriormente cedida para o 

domínio público de 266,81 m2 (de 4.915,60 m2 para 4.648,78 m2). -----  

5.14. Nesse pressuposto, deverá o Município ser compensado pelas áreas 

não cedidas de 570,81m2 (corresponde ao somatório da área destinada a 

equipamento público e a diminuição da área de cedência ∑ 304,00 + 

266,81 m2 =570,81 m2), conforme nº 3 do artigo 21º do Regulamento do 

PDM. --------------------------------------------------------------- 

5.15. Para cálculo do valor da compensação, aplicar-se-á formula 

expressa nos artigos 26º a 31º do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas devidas pela realização de operações urbanísticas 

(DR 2ª série, nº 6 3, Regulamento nº 314/2010, de 31 de março): -----  

C = LK × A (m2) × V ------------------------------------------------  

           2 -------------------------------------------------------   

Em que: ------------------------------------------------------------ 

C = Valor da Compensação devida ao Município; ----------------------- 
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L = Fator de localização (determinado face à área urbana do Concelho 

de Chaves); --------------------------------------------------------- 

K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 

nos n.os 6 e 7, do artigo 26.º, do Código das Expropriações; -------- 

A = Valor em metros quadrados da área não cedida; ------------------- 

V = Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 

condicionada (492,00 € conforme portaria nº289/2020, de 17 de 

dezembro). --------------------------------------------------------- 

5.16. Por aplicação da referida fórmula, e, considerando que o 

índice de construção da operação de loteamento de 0,6 m2/m2, 

correspondendo assim a “densidade inferior”. Resultando o 

montante da compensação no valor de 20.220,37€, conforme se 

demonstra: ------------------------- 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E LICENÇAS 

        TABELAS DE TAXAS E LICENÇAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

       

QUADRO XIX 

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES AO MUNICÍPIO (ARTIGO 67º) 
       

LOCALIZAÇÃO ZONA 

FACTOR DE 

LOCALIZAÇÃO 

(L) 

COEFICIENTE 

URBANÍSTICO 

LOTEAMENTO 

(K) 

 

CHAVES 

DENSIDADE SUPERIOR 1,00 0,25 

DENSIDADE MÉDIA 0,90 0,20 

DENSIDADE INFERIOR 0,80 0,18 

ÁREA PERIURBANAS 0,60 0,18 
 

VIDAGO 
ÁREA CENTRAL 0,80 0,20 

ÁREA NÃO CENTRAL 0,60 0,18 
 

OUTROS AGLOMERADOS 0,50 0,15 
       

Portaria nº 289/2020 de 17 de dezembro 
       
492€  VALOR MÉDIO DE CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO para 

efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre 

os Imóveis, a vigorar no ano de 2021 

492,00 

         

densidade inferior 
       

C L K A'' V 
20 220,37 € 

1 0,80 0,18 570,81 492,00 

 

II. Aditamento projetos de obras de urbanização: ------------------ 

5.17. Pareceres internos de forma a atender à especificidade dos 

projetos apresentados solicitou-se os pareceres internos às seguintes 

divisões, no âmbito das suas competências: -------------------------- 

a) Divisão Projetos e Mobilidade (DPM), solicitar a análise sobre: - 

i.  A alteração da rede viária proposta, os projetos de 

infraestruturas viárias e sinalização; ------------------------------ 

b) Divisão de Ambiente (DA): ---------------------------------------  

i. Projetos de abastecimento de águas, incluindo rede de incêndio; - 

ii. Projeto de drenagem de águas residuais; ------------------------- 

iii. Projeto de drenagem de águas pluviais; -------------------------- 

iv. Espaço para recolha de resíduos sólidos urbanos; ---------------- 

c) Divisão de Recursos Operacionais (DRO), sobre os: -- 
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i. Projeto de infraestruturas elétricas, incluindo iluminação 

pública; -------------------------------------------------------- 

ii. Projeto de ITUR; ------------------------------------------------ 

iii. Projeto de arquitetura paisagística. ---------------------------- 

d) Divisão de Obras Públicas (DOP), sobre a globalidade dos projetos 

das obras de urbanização entregues e a eventual necessidade de 

corrigir/completar o mapa de medições e estimativa orçamental 

apresentada, tendo em vista a correção do valor da caução a favor do 

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

e) Os referidos pareceres anexos à presente informação técnica deverão 

ser dados a conhecer à requerente para o seu cumprimento integral 

durante a fase de execução da obra. ------------------------------- 

5.18. Caução:  ------------------------------------------------------ 

a) De acordo com o artigo 54º do RJUE, para garantir a boa e regular 

execução das obras de urbanização deverá ser prestada caução a favor 

da Câmara Municipal nos moldes definidos nº 1, nº 2 e nº 3 do referido 

artigo; ----------------------------------------------------------- 

b) Para emissão do alvará de loteamento nº 1/2021, foi apresentada 

caução no valor de 568.773,34 € para garantia da boa e regular 

execução das obras de urbanização; -------------------------------- 

c) Com a alteração agora apresentada foi apresentado um orçamento 

no valor de 519.614,12€. Relembra-se ainda que o ofício da E-redes 

relativo às infraestruturas elétricas apresenta o valor de 49.800,52€, 

e, portanto, superior ao valor apresentado no orçamento. Foi ainda 

solicitado à Divisão de Obras Públicas a eventual correção do orçamento 

apresentado; ------------------------------------------------------- 

d) Nesse sentido, o valor da caução a prestar deverá ser de 

563.706,83€ (incluindo 5% destinado a encargos de administração, 

conforme estipulado no nº3, art.54º RJUE). -------------------------- 

5.19. O pedido encontra-se instruído de acordo com o ponto nº 1 e os 

pontos nº 13 e nº 14, do anexo I, da Portaria nº 113/2015, de 22 de 

abril, nomeadamente com termos de responsabilidade dos autores dos 

projetos de cada especialidade, acompanhados de documento comprovativo 

de inscrição em ordem profissional e seguro de responsabilidade civil.  

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

6.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, proposta de 

decisão de deferimento condicionado do pedido de alteração à licença 

de loteamento e consequente admissão da comunicação das obras de 

urbanização apresentadas, nos termos do artigo 21º do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), DL. nº 555/99, de 16 de dezembro 

na sua redação atual, após o pagamento da compensação ao Município 

pelas áreas não cedidas no montante de 20.220,37€. As condições de 

aprovação decorrem dos seguintes fatores: --------------------------- 

a) Cumprimento do parecer favorável condicionado da APA, Ofício nº 

S064127-202011-ARHN.DDI e do título de utilização de recursos 

hídricos, relativo ao alargamento do pontão sobre o ribeiro do Ribelas; 

b) Uso misto/industria do tipo 3 preconizada para o lote nº 2, 

condicionada ao cumprimento integral do Instrumento territorial e 

demais legislações em vigor; ----------------------------------------  

c) Cumprimento integral dos pareceres internos anexos à presente 

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

6.2. Caso a presente proposta mereça aprovação superior, informa-se 

ainda que, de acordo com o disposto no n.º3, do artigo 76.º, do D.L. 

n.º 555/99 de 16/12, na sua redação atual, dispõe a requerente do 

prazo de um ano para requerer formalmente a emissão de aditamento ao 

alvará de loteamento com obras de urbanização em causa, sob pena de 

caducidade desta deliberação, conforme o previsto no artigo 71.º do 
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citado diploma legal, devendo para o efeito instruir o seu pedido com 

os elementos mencionados no n.º 1  e no n.º 2 da Portaria n.º 216-

E/2008 de 03/03, aplicáveis: ---------------------------------------- 

a) Documento comprovativo da prestação de caução; ------------------ 

b) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

c) Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica das obras, acompanhado de documento de inscrição em 

ordem profissional; ------------------------------------------------- 

d) Declaração de titularidade do certificado de classificação de 

empreiteiro de obras públicas, do título de registo na atividade ou 

do certificado de classificação de industrial de construção civil; -- 

e) Livro de obra; -------------------------------------------------- 

f) Plano de segurança e saúde; ------------------------------------- 

g) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

e, em base digital, inclusive em formato editável (5 exemplares); --- 

h) Planta de cedências para o domínio público; --------------------- 

i) Fichas de lote; ------------------------------------------------- 

j) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

k) Atualização da certidão da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue. --------------------------------------------- 

6.3. Mais se informa que pela emissão do alvará deverão ser liquidadas 

as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, do DL nº 555/99 

de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram estabelecidas 

no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas (a calcular pelos serviços 

administrativos). -------------------------------------------------- 

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

Pareceres DA,DRO, DPM e DOP ----------------------------------------- 

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

Chaves, 29 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. ---------------                                                                              

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.29: -------------------------------------------------------- 

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 

2021.07.29: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

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

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

Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, tendo questionado, o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, até porque existe alguma especulação sobre o licenciamento 

municipal da obra, se na presente data, a construção que está a ser 

executada, no referido loteamento, possui alvará de licença de 

construção.--------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo dado 
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nota que não acompanha esta área de atuação municipal por não lhe 

estar atribuída, e que não tem informação completa e atualizada se a 

construção em causa, na presente data, tem ou não licença de 

construção, mas como o assunto foi até esta data tratado pelo Senhor 

Vereador Victor Santos, este poderá dar algum esclarecimento sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

Relembra que a proposta em apreciação é relativa a uma alteração da 

licença do loteamento. ---------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo, sobre a matéria, 

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

A construção que está a ser realizada, na presente data, não tem 

licença. ----------------------------------------------------------- 

A alteração à licença do loteamento que, agora, estamos a aprovar, 

está de acordo, com o que está a ser executado. ------------------- 

Deu ainda nota que, já foram realizadas duas ações de fiscalização, 

tendo sido pedido ao Sector de Fiscalização Municipal o embargo da 

obra, estranha que, o mesmo, ainda não tenha acontecido, 

independentemente, de ser ou não ser possível executar o que esta a 

ser construído. ----------------------------------------------------- 

A construção que está a ser executada, está dependente da aprovação 

da alteração à licença do loteamento que está agora em discussão, 

encontrando-se a construção sem licença. ---------------------------- 

Trata-se de uma situação grave, que tem de ser resolvida o mais rápido 

possível, independentemente das coimas que decorram pela construção 

sem licença, o promotor corre sérios riscos por eventuais acidentes 

que possam ocorrer na obra. ----------------------------------------- 

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

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

António Chaves de Melo, tendo dado nota que o que esta proposta 

consubstancia, é uma autorização para a alteração do alvará de 

loteamento existente, explicitando claramente quais as alterações 

pedidas, e que os serviços técnicos do município, informam que a mesma 

está instruída com todos os pareceres favoráveis das entidades 

externas que obrigatoriamente se deviam pronunciar e que também que 

constam da proposta os respetivos termos de responsabilidade assinados 

pelos Arquitetos e demais técnicos responsáveis pelo loteamento. ---- 

O que os serviços nos estão aqui a propor é que se defira 

condicionalmente o pedido de alteração à licença de loteamento. ----- 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social 

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

matéria, questionado se é possível votar/aprovar alterações ao 

loteamento, quando estão a ser executadas obras sem licença. -------- 

Questionou, ainda se a aprovação da redução das infraestruturas 

viárias, não colocam em causa o escoamento do trânsito automóvel na 

zona. -------------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo, sobre a matéria, referido o 

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

O alvará de loteamento inicial, encontra-se devidamente aprovado e 

registado, e permite ao promotor realizar as obras de urbanização. -- 

Esta alteração ao loteamento, consubstancia uma pequena redução das 

áreas de arruamentos, permitindo aumentar um pouco a área de 
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construção, daí a necessidade de alteração ao loteamento aprovado, 

agora proposta. ----------------------------------------------------- 

Foi entendimento que é mais simples e provavelmente é a melhor solução, 

para a zona, fazer o trânsito automóvel circular sempre num único 

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

A construção do edifício, e emissão da correspondente licença, só 

poderá ser aprovada após a aprovação da alteração ao loteamento. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves 

Neves, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas e Senhora Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, e três votos a favor, dos restantes 

membros deste órgão, concordar com a informação técnica supra. 

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

 

 

3.18. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR GEMINADA E ANEXO – RUA MAESTRO PINTO RIBEIRO Nº 29 – CASAS 

DOS MONTES – SANTA MARIA MAIOR – ARESTA EMPENHADA – ENGENHARIA, 

TOPOGRAFIA E PROJETOS – PROCESSO Nº 492/21 – INFORMAÇÃO Nº 

1513/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.08.02. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 1445/21 e 1848/21, referente ao 

processo n.º 492/21, a firma Aresta Empenhada Unipessoal, Lda. na 

qualidade de proprietária, apresenta um pedido, com vista à aprovação 

de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na 

legalização das obras de alteração6 e ampliação7 de uma habitação 

unifamiliar geminada e anexo. Pretende ainda, levar a efeito obras de 

alteração e ampliação no edificado, sito, na rua Maestro Pinto Ribeiro, 

N.º 29 – Casas dos Montes, freguesia de Santa Maria Maior no concelho 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 1.180,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 4390 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 2905/20091027, da freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 369/91, para “legalização de duas moradias 

geminadas de r/chão e anexos, com a área de 324,79 m2”. ------------- 

2.2- Alvará de Autorização de Utilização n.º 87/21, para “habitação 

(2 fogos) com a área de 324,79 m2”. --------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

                                                           
6 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
7 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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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: ---------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; -------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Plano de acessibilidades; ---------------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; ------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; ------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------ 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

  - CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

  - Ficha Eletrotécnica e termo de responsabilidade de instalações 

elétricas de serviço particular para efeitos de realização de obra; - 

- Ficha de Segurança Contra Incêndios; ------------------------------ 

  -Pré-Certificado Energético e Estudo de Comportamento Térmico; ------ 

  - Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

  - ITED; ------------------------------------------------------------- 

  - Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à legalização 

das obras de alteração e ampliação de uma habitação unifamiliar 

geminada e anexo. --------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante 

designado RMUE). ---------------------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 
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5.1- A requerente pretende a legalização das obras de alteração de 

duas habitações unifamiliares geminadas e da ampliação de um anexo. 

As edificações foram licenciadas ao abrigo da licença de obras n.º 

369/91. ------------------------------------------------------------ 

5.2- Para além da legalização das obras de alteração e ampliação, 

pretende ainda a requerente, levar a efeito, obras de ampliação no 

edifício de habitação unifamiliar geminado (2 fogos) e mudança de uso 

da edificação destinada a anexo, para habitação unifamiliar de 

tipologia T3, passando a contemplar um “conjunto habitacional (3 

fogos). ------------------------------------------------------------ 

5.3- O conjunto habitacional (2 habitações unifamiliares geminadas + 

1 habitação unifamiliar isolada), com três fogos, de acordo com o 

projeto apresentado, pode ser sujeito ao regime de propriedade 

horizontal, com a constituição de três frações autónomas: ----------- 

5.3.1- Fração “A” – r/chão, destinada a habitação, de tipologia T3, 

com a área bruta de construção de 131,00 m2; ------------------------ 

   5.3.2- Fração “B” – r/chão, destinada a habitação, de tipologia T3, 

com a área bruta de construção de 132,60 m2; ------------------------ 

5.3.3- Fração “C” – r/chão, destinada a habitação, de tipologia T3, 

com a área bruta de construção de 137,70 m2; ------------------------ 

5.4- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

aos imóveis em 2021-07-15, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”21/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. --------------------------------------  

5.5- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, as 

obras de correção e adaptação propostas para o “conjunto 

habitacional”, com 3 fogos e que visam dota-lo de condições de 

habitabilidade, são as necessárias e adequadas. É apresentada uma 

calendarização dos trabalhos adequada às obras a levar a efeito. ---- 

5.6- As obras de alteração e ampliação a legalizar e a área das novas 

edificações, respeitam o índice de construção estabelecido para o 

local, que é nestes casos de 1,20 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou 

seja, (área do terreno x índice de construção) = 1.180,00 m2 x 1,20 

m2/m2 = 1.416,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A 

pretensão preconiza uma área bruta de construção de 461,50 m2, o que 

implica, um índice de construção de 0,39 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de 

construção do local). ----------------------------------------------- 

5.7- O conjunto habitacional, destina-se a habitação, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

  5.8-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 6 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

5.9- Por outro lado a proposta em presença dá cumprimento ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de agosto, relativo a acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído 

com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo 

com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE. ------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 
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6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 336,31 euros. ------------------------------------------ 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

503,10 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 839,41 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 o “conjunto habitacional”, se situa em local, 

onde predominam esta tipologia de construções e que as obras propostas 

visam conferir ao conjunto edificado, melhorias estéticas, funcionais 

e de isolamento térmico. --------------------------------------------  

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio e as inovações, no conjunto habitacional, cumprem 

as disposições previstas no artigos18.º e na subalínea i), da alínea 

a1, do n.º 2, do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------- 

8.3 – O conjunto habitacional, destinado a “habitação”, é servido por 

arruamento público pavimentado a cubos de granito e possui ligação á 

rede pública de água e esgotos. ------------------------------------- 

8.4- O uso pretendido, para “habitação”, respeita o disposto na alínea 

a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados 

para a utilização e ocupação do solo de tipo predominantemente 

residencial, terciária ou mista. ------------------------------------ 

8.5- O conjunto habitacional (2 habitações unifamiliares geminadas + 

1 habitação unifamiliar isolada), com três fogos, de acordo com o 

projeto apresentado, pode ser sujeito ao regime de propriedade 

horizontal, com a constituição de três frações autónomas. ----------- 

8.6- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no conjunto edificado, objeto de pedido de 

legalização das obras de alteração e ampliação, algumas das quais, 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio e que é apresentada, uma calendarização de trabalhos, 

necessários, para levar a efeito, as obras, que visam dotar os imóveis, 

de condições de salubridade, para o uso pretendido- “habitação”. ---- 

8.7-Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano em 

conformidade com o levantamento topográfico, no que se refere há 

confrontação do terreno com caminho público e uma vez que, tal 

condicionante é indispensável, para a legalização das obras de 

alteração e ampliação em causa, a requerente ficará vinculada, a 

apresentar a Certidão atrás referida devidamente corrigida, aquando 

da apresentação do subsequente pedido de emissão do alvará de licença 

especial de legalização e caso a câmara municipal, delibere 
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favoravelmente o pedido de legalização das obras, a que se refere o 

projeto em apreciação. ---------------------------------------------- 

8.8- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. -- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. -------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração e ampliação do “conjunto 

habitacional” (2 habitações unifamiliares geminadas + 1 habitação 

unifamiliar isolada) e face as obras de correção a levar a efeito, 

deverá a interessada, 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): --------------------------------------------------------- 

- “Conjunto habitacional (2 habitações unifamiliares geminadas + 1 

habitação unifamiliar isolada), com aumento de área de 136,71 m2; --- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

 

QUADRO II           
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    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 6 0,22 1,32   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,51 0,51   

        

  
C - Custo das obras existentes na via pública   2,46     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   136,71 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 = 336,31   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas    ------------------------------ 

(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.º 2 
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 3 78,05 € 234,15 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 12 12,20 € 146,40 € 

Art. 76, 

n.º6  Vistoria 
 55,60 € 

       

55,60 € 

  TOTAL      

     

503,10 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………….∑ 336,31 € + 503,10 € = 839,41 € 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 02 de agosto de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DOUTOR 

RUI MIGUEL GOMES LOPES, EM SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DA DOTGU, DATADO DE 

2021.08.02: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
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mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, DOUTOR FRANCISCO CHAVES DE MELO, NA 

AUSÊNCIA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DATADO DE 2021.08.03: ------ 

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. “PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE”. PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------ 

Foi presente a informação nº 383/2021, 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 144, de 27 der julho de 2020, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PARU 2.1 – 

Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e 

Envolvente”. ------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 31 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, 

S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 24 de setembro de 2020. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 414.499,00€ (Quatrocentos e 

catorze mil, quatrocentos e noventa e nove euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 4 de outubro de 2020. 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 28 de outubro de 2020. ---------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

23 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 ao Coronavírus – Covid 19. ------------------- 

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

1. A empreitada prevê a reabilitação do Museu da região flaviense, do 

castelo, baluarte e envolvente, visando essencialmente a substituição 

de coberturas, a eliminação das patologias e a criação de 

acessibilidades. --------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data do Auto de 

Consignação, mais as prorrogações de prazo aprovadas, deveria terminar 

no dia 25 de julho 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 

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 até 23 de setembro de 

2021, 60 dias. ------------------------------------------------------ 

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

60 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 

8. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 60 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 23 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. 

FERNANDA SERRA, DE 2021.07.30. –------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. ------------- 

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

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.2. OBRA: IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO 

(ZMC) / PONTOS DE LEITURA E CAUDAL- SUSPENSÃO PARCIAL DOS TRABALHOS - 

Foi presente a informação nº 384/2021, 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, n.º 84 de 29 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “IMPLEMENTAÇÃO 

E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / PONTOS DE LEITURA E 

CAUDAL”. ----------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 06 de julho de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

ao consórcio “Vipeca Obras Y Servicios S.L. / Tempec, Construções, 

Lda.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 28 de 

julho de 2020. ------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 560 086,92 € (quinhentos e 

sessenta mil, oitenta e seis euros e noventa e dois cêntimos) acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar: ------ 

a. Prazo de execução da obra: 365 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 24 de agosto de 2020. ---------------- 

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

1 - A obra em causa consiste na implementação e execução de zonas de 

medição e controlo (ZMC´s), implementações essas quer ao nível dos 

reservatórios, quer ao nível das redes de distribuição de água. ----- 

2 – Os trabalhos que fazem parte da empreitada encontram-se em fase 

de conclusão no que diz respeito à implementação e execução das ZMC´s 

ao nível dos reservatórios, faltando implementar e executar as 

respeitantes às redes de distribuição de água. ---------------------- 

3 – Relativamente a estes trabalhos (ZMC´s das redes de distribuição), 

por indefinição da localização das mesmas, houve necessidade de 

lançar-se um concurso para o efeito. -------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 - Face aos elementos apresentados, propõe-se ao Sr. Presidente da 

Câmara, a suspensão parcial dos trabalhos, no que diz respeito à 

implementação e execução das zonas de medição e caudal das redes de 

distribuição de água até que se defina a localização das mesmas no 

âmbito da prestação de serviços lançado através do concurso limitado 

por prévia qualificação -  “prestação de serviços para a gestão da 

eficiência hídrica no sistema de abastecimento de água da área do 

Município de Chaves – Zona Abastecida em Alta”. --------------------- 

2 - Face ao disposto na legislação em vigor, o pedido de suspensão 

apenas poderá ser deferida nas condições mencionadas na b) do artigo 

nº 365 do CCP, ou seja, desde que não implique assunção de encargos 

por parte deste Município. ------------------------------------------ 

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

Chaves, 30 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º) ----------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. 

FERNANDA SERRA, DE 2021.07.30. –------------------------------------- 

A presente informação satisfaz as normas regulamentares e legais em 

vigor. À consideração superior. ------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA EM 550 ENTRE A RUA CENTRAL (ARCOSSÓ) E A 

RUA FARIA DE MORAIS (VIDAGO) - SUSPENSÃO DO INÍCIO DOS TRABALHOS ---- 

Foi presente a informação nº 385/2021, 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, n.º 41 de 01 de março de 2021, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“Requalificação da EM 550 entre a Rua Central (Arcossó) e a Rua Faria 

de Morais (Vidago)”. ------------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 29 de abril de 2021, 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, no dia 09 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 219 000,00 € (duzentos e 

dezanove mil euros) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

a. Prazo de execução da obra: 120 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 28 de junho de 2021. ----------------- 

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

1 - A obra em causa consiste na requalificação da EM 550, entre a Rua 

Central (Arcossó) e a Rua Faria de Morais (Vidago) ao nível do 

pavimento e betuminoso, por modo a conferir melhores condições de 

transitabilidade e segurança para os utentes. -----------------------

2 – Após análise dos trabalhos a efetuar no âmbito da empreitada em 

causa, detetou-se a necessidade de intervir ao nível das respetivas 

infraestruturas, as quais apresentam sinais de elevada deterioração, 

mais concretamente ao nível da conduta de abastecimento de água. ---- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 - Face aos elementos apresentados, propõe-se ao Sr. Presidente da 

Câmara, a suspensão dos trabalhos, uma vez que se torna necessário 

proceder à elaboração de um procedimento tendo em vista a intervenção 

ao nível da substituição da conduta de abastecimento de água existente. 

2 - Face ao disposto na legislação em vigor, o pedido de suspensão 

apenas poderá ser deferido nas condições mencionadas na b) do artigo 

nº 365 do CCP, ou seja, desde que não implique assunção de encargos 

por parte deste Município. ------------------------------------------ 

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

Chaves, 30 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º) ----------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. 

FERNANDA SERRA, DE 2021.07.30. –------------------------------------- 

A presente informação 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 

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES – CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS 

DE CHAVES ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 391/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 – Por deliberação de reunião de Câmara, no dia 22 de junho de 2021, 

foi autorizada a abertura do procedimento identificado em epígrafe com 

vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------------------- 

2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados 

no concurso de pedidos de esclarecimentos e de listas de erros e 

omissões, a empresa “Graum – Construção, Lda.” apresentou uma lista 

de erros e omissões e um pedido de esclarecimentos, ao abrigo do n.º 

50 do CCP ----------------------------------------------------------- 

3 – Foi solicitado o apoio da equipa projetista tendo, o júri, 

posteriormente, elaborado uma ata na qual se dá resposta ao solicitado. 

4 – Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 50º do CCP, o órgão 

competente para a decisão de contratar pode proceder à retificação de 

erros e omissões das peças do procedimento no prazo referido no n.º 5 

do mesmo artigo, ou seja, até ao termo do segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, neste caso, até ao dia 29 de julho 

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

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aprovação das respostas aos erros e omissões apresentados em 

documento em anexo, sendo que não resultou desta análise qualquer 

alteração do preço base do concurso; -------------------------------- 

b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 5 de agosto, 

e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5 

do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do 

prazo de apresentação das propostas, o que graves constrangimentos 

para o município, o Sr. Presidente da Câmara, aprove a retificação da 

omissão apresentada. ------------------------------------------------ 

c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 

Municipal, na sua reunião ordinária de 5 de agosto de 2021, nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e 

não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------- 

d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão. --------------------------------------------------- 

Em anexo: ata do júri ----------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 29 de julho de 2021 ---------------------- 

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

(Fernanda Serra) ---------------------------------------------------- 

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

2021.07.29. --------------------------------------------------------
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Aprovo a proposta supra, nos termos em que se encontra formulada. À 

Reunião do Executivo municipal para ratificação do despacho ora 

exarado. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 29.07.2021. ------------ 

 

 

1.5. ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES – AQUAE SALUTEM – COMPLEXO 

HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO --------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 392/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 – Por deliberação de reunião de Câmara, no dia 22 de junho de 2021, 

foi autorizada a abertura do procedimento identificado em epígrafe com 

vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------------------- 

2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados 

no concurso de pedidos de esclarecimentos e de listas de erros e 

omissões, as empresas “Norteados, Engenharia e Construção, Lda” e 

“Costa & Carreira, Lda.” apresentaram listas de erros e omissões e 

pedidos de esclarecimentos, ao abrigo do n.º 50 do CCP -------------- 

3 – Foi solicitado o apoio da equipa projetista tendo, o júri, 

posteriormente, elaborado uma ata na qual se dá resposta ao solicitado. 

4 – Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 50º do CCP, o órgão 

competente para a decisão de contratar pode proceder à retificação de 

erros e omissões das peças do procedimento no prazo referido no n.º 5 

do mesmo artigo, ou seja, até ao termo do segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, neste caso, até ao dia 2 de agosto 

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

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aprovação das respostas aos erros e omissões apresentados em 

documento em anexo, sendo que não resultou desta análise qualquer 

alteração do preço base do concurso; -------------------------------- 

b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 5 de agosto, 

e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5 

do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do 

prazo de apresentação das propostas, o que, dado tratar-se de uma obra 

financiada acarretaria graves constrangimentos para o município, o Sr. 

Presidente da Câmara, aprove a retificação da omissão apresentada. -- 

c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 

Municipal, na sua reunião ordinária de 5 de agosto de 2021, nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e 

não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------- 

d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão. --------------------------------------------------- 

Em anexo: ata do júri ----------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 29 de julho de 2021 ---------------------- 

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

(Fernanda Serra) ---------------------------------------------------- 

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

2021.07.29. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta supra, nos termos em que se encontra formulada. À 
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Reunião do Executivo municipal para ratificação do despacho ora 

exarado. ----------------------------------------------------------- 

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

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

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa 

Santos, tendo, sobre a matéria, referido que a sua intervenção é comum 

a este e ao anterior ponto da Ordem de Trabalhos, embora em sua opinião 

o anterior ponto, não se reviste da mesma gravidade deste, tendo em 

consideração que o mesmo já tinha sido colocado a concurso uma vez, 

tendo o mesmo ficou deserto. ---------------------------------------- 

Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, só entende esta 

pressa, e ao contrário do “Centro de Recolha Oficial de Animais” este 

é um projeto muito complexo, muitas vezes estas situações são jogadas 

das empresas, uma vez que, no caso em concreto, não há alteração ao 

valor de base, pela dificuldade em apresentar propostas dentro do 

prazo, embora desconheça se é o caso, recorrem a estas estratégias 

para poderem ter mais prazo para poderem entrega as propostas. ------ 

Se o dono da obra não responder até ao segundo terço do prazo, 

suspende-se o ato, dando-lhe mais algum prazo às empresas para estudar 

melhor o processo. -------------------------------------------------- 

Em sua opinião, esta pressa só tem como justificação a necessidade de 

ter a obra adjudicada antes das eleições, caso contrário seria o prazo 

suspenso por duas semanas. ------------------------------------------ 

Trata-se de uma constante, projetos mal feitos, mal avaliados, e 

colocados a concurso e depois falta definir muitas coisas. --------- 

Entende isto como eleitoralismo. ------------------------------------ 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo dado 

nota que sobre o que diz o Senhor Vereador, Eng. Victor Santos, os 

próprios serviços respondem, as essas questões na alínea b) do ponto 

2, “...dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 5 de agosto, 

e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5 

do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do 

prazo de apresentação das propostas, o que, dado tratar-se de uma obra 

financiada acarretaria graves constrangimentos para o município, o Sr. 

Presidente da Câmara, aprove a retificação da omissão apresentada…”. 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social 

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo, reiterado 

que aquando da abertura do procedimento concursal questionou o Senhor 

Presidente que em obras de menos relevo e complexidade, o Senhor 

Presidente fez questão de apresentar publicamente os projetos e 

discutir os mesmos com os flavienses. ------------------------------- 

E relativamente a uma obra com esta dimensão e complexidade, tem sido 

tudo feito com muita pressa, também é da opinião que aquilo que se 

quer fazer muito depressa pode resultar em prejuízo para o Município, 

e em caso de dúvida também vai votar contra a presente proposta. ---- 

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

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

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo dado 

nota que o “PSD” saberá aquilo que pretende fazer, e se está contra a 

obra, que o assuma publicamente. ------------------------------------ 

Tendo dado nota que esta obra também já ficou deserta uma vez, sendo 

a segunda vez que é colocada a concurso, possuindo financiamento 
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aprovado, os serviços dizem que a aprovação e a ratificação permite 

que o Município, não perca o referido financiamento comunitário. ---- 

Contudo o “PSD”, pode entender que esta obra nunca devia ser feita. 

Sendo essa uma responsabilidade do “PSD” que a deverá comunicar aos 

flavienses, dizendo que estão contra as piscinas descobertas nas 

Termas, devendo ainda dizer aos flavienses que se ganharem as eleições 

não farão as piscinas descobertas. ---------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo, sobre a matéria, 

referido que o que aqui está em causa é uma questão processual. ----- 

Não tendo nada a ver com o “PSD” querer ou não querer as piscinas ou 

querer ou não querer as piscinas naquele local. --------------------- 

Reitera que, o que aqui, está em causa é a análise do documento que 

nos foi apresentado e quanto a isto considera que é uma trapalhada e 

uma apresentação de documentação de uma forma sem prudência, considera 

o documento somente para poder votar contra. ------------------------ 

O programa do “PSD” será apresentado a seu tempo. ------------------- 

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

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

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, tendo dado 

nota que o primeiro procedimento concursal, ficou deserto, sendo 

necessário colocar a obra em concurso uma segunda vez. -------------- 

Neste contexto, as empresas, manifestaram que havia necessidade de 

esclarecimentos devendo por isso ser esclarecidas, e isso tem prazos 

para se fazer, como bem refere a proposta que os serviços levaram ao 

Sr. Presidente, prazos que decorrem do Código da Contratação Pública, 

e não de vontades eleitorais como se chegou a afirmar. -------------- 

Assim, os serviços competentes do município propuseram ao Senhor 

Presidente que tomasse a decisão que agora nos pede para ratificar. 

Foram os serviços do município que informaram que era necessário 

proceder à autorização e propor a decisão para a ratificação pela 

Câmara, porque o prazo para a resposta, não era compaginável com a 

data da realização de uma reunião de Câmara e, só assim, é que o Senhor 

Presidente pode praticar este tipo de despacho. --------------------- 

O que está em discussão é o cumprimento da urgência no procedimento.- 

O que têm de contestar não é a pressa, mas sim se o Presidente podia 

ou não praticar o ato que tomou, porque não havia pressa na deliberação 

para juntar ao procedimento em curso. ------------------------------- 

Pelo que dizem os serviços é que podia e devia. --------------------- 

Quem atuar para não ratificar esta decisão no sentido se cumprir com 

o procedimento administrativo tem que assumir como ónus a possível não 

execução, desta relevante infraestrutura, ou seja que está contra que 

se executem as piscinas termais ao ar livre. ------------------------ 

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

Seguidamente, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social 

Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo referido 

que não se pode, nem se deve fazer leituras enviesadas das nossas 

posições e votações, tem o direito de votar como entender. ---------- 

Não vê que venha nenhum mal ao mundo se houver mais prorrogação do 

prazo por mais duas semanas para a apresentação de propostas, até 

porque se trata de uma obra de muita complexidade. ------------------ 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo, sobre a matéria, 

referido que a sua posição e o seu voto contra não vincula aqui uma 

decisão sobre a existência ou não das piscinas, mas sim sobre o 
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processo em causa e neste caso é o processo administrativo que é 

apresentado a ratificação do despacho do Senhor Presidente. --------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo, sobre a matéria, referido que 

isto não é um problema administrativo, é um problema do Código da 

Contratação Pública, que dá 2 possibilidades, com a apresentação de 

erros e omissões suspendesse o prazo para a apresentação da proposta 

pelo tempo necessário. ---------------------------------------------- 

E é sua opinião que a melhor situação seria dar-lhe mais algum tempo 

para poderem apresentar propostas, porque senão se não houver 

propostas, é mais um procedimento deserto, e consequente abertura de 

um novo procedimento, o que é mau. ---------------------------------- 

Está contra isto, e é uma constante, sem benefício para a Câmara nem 

para os prazos que temos para aproveitar os dinheiros do financiamento. 

Vota contra a aprovação da presente proposta, e não contra a execução 

desta obra, o seu voto contra prende-se com a forma como se apresenta 

a proposta, e como também o devia ter feito no ponto anterior da ordem 

de trabalhos, pois é a mesma coisa, é vir a Câmara para ratificar a 

decisão que alguém toma unilateralmente. ---------------------------- 

Trata-se de uma prática corrente, uma má decisão tomada e que pode 

levar a que muitas vezes os concursos fiquem desertos com a pressa que 

temos em ter obras adjudicadas em período pré eleitoral. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro 

votos contra dos Vereadores do Partido Social Democrata, Sr. João 

Carlos Alves Neves, Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas e Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender e do Vereador do Partido Socialista, Eng. Victor 

Augusto Costa Santos, e dois votos a favor dos restantes membros deste 

órgão, não ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 

29.07.2021. -------------------------------------------------------- 

 

 

1.6. “OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO 

DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES- LOTES 1 E 3” – PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 393/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES”. -------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, 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, em 28 de 

outubro de 2020. ---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 108 470,00 € (cento e oito 

mil quatrocentos e setenta euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, correspondendo 89 990,00€ (oitenta e nove mil 

novecentos e noventa euros) ao LOTE 1 e 18 480,00€ (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta euros) ao LOTE 3, importando destacar: ------- 

• Prazo de execução da obra: Lote 1: 90dias; Lote 3: 60 dias ------ 
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• Data da consignação: 26 novembro de 2020 ------------------------ 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, haverá retenção de 

10% do valor de cada auto de medição, de acordo com o disposto no nº 

2 do artigo 88º do CCP. --------------------------------------------- 

6. A empreitada consiste no melhoramento da sinalização pedonal, com 

a introdução de sinalização luminosa nas passadeiras, na colocação de 

balizadores, papeleiras e caldeiras para as arvores, permitindo 

melhores acessibilidades em várias vias urbanas requalificadas ou em 

fase de requalificação, conferindo-lhes melhores condições de 

segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores. -------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 24 de junho de 2021, o Município de Chaves aprovou 

uma prorrogação de prazo a titulo graciosa de 65 dias, para o Lote 1 

e Lote 3, determinando assim a conclusão dos trabalhos em ambos os 

Lotes para o dia 29 de junho de 2021. ------------------------------- 

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

1. Na presente data, os trabalhos que faltam executar, respeitam ao 

fornecimento e colocação das caldeiras para as arvores, constituídas 

por gradil em aço galvanizado. Tais trabalhos já foram iniciados. --- 

2. Dada a situação de contingência nacional, em resultado da atual 

pandemia, provocada pelo vírus SARS COV-19, o adjudicatário viu-se 

impossibilitado de cumprir o prazo de execução estipulado. Os 

trabalhos que faltam executar, dada a sua natureza, dependem sobretudo 

da entrega de materiais, mais precisamente das grelhas em aço 

galvanizado, fornecidas por outra empresa que, também sujeita a 

medidas de contenção, não cumpriu com os prazos de entrega inicialmente 

estabelecidos. ----------------------------------------------------- 

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 os trabalhos se estão a 

executar, de forma regularizada, sem impedimentos aparentes no 

fornecimento de materiais e que sem uma prorrogação ao prazo de 

execução da obra se torna impraticável a entidade executante concluir 

a mesma, propõe-se o seguinte: -------------------------------------- 

a) A aprovação de uma prorrogação graciosa do prazo de execução da 

obra, sem direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços 

em relação ao prazo contratado, do seguinte modo: para o LOTE 1, 47 

dias e para o LOTE 3, 47 dias, permitindo deste modo a conclusão das 

obras do LOTE 1 e LOTE 3, até ao dia 15 de agosto de 2021; ---------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada. ----------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 30 de julho de 2021 ---------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. 

FERNANDA SERRA, DE 2021.07.30. –------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. ------------- 

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

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.7. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2021 

(TRABALHOS COMPLEMENTARES) ------------------------------------------ 

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, J. da Silva Faria, Lda., no valor de 66.680,50 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 66.680,50 

(Sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta euros e cinquenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.8. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 19/DOP/2021 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 19/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 68.135,51 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 68.135,51 

(Sessenta e oito mil, cento e trinta e cinco euros e cinquenta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 20/DOP/2021 (TRABALHOS 

NÃO ELEGÍVEIS) ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 20/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 3.618,50 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.618,50 

(Três mil, seiscentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
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1.10. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 21/DOP/2021 (PAICD 3.3)  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 6.457,00 

€, 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 

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 6.457,00 

(Seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

1.11. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 14/DOP/2021  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 29.605,00 

€, 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 

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 29.605,00 

(Vinte e nove mil, seiscentos e cinco euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.12. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 24.038,22 €, 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 

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 24.038,22 

(Vinte e quatro mil e trinta e oito euros e vinte e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.13. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) --------------------- 

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, SOTERRA, Lda., no valor de 8.937,83 €, IVA não incluído, 

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

legais. ------------------------------------------------------------ 



                                                                F. 301 

                                                                  _____________________ 

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

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.937,83 

(Oito mil, novecentos e trinta e sete euros e oitenta e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.14. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMSUS 9) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ----------------- 

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, SOTERRA, Lda., no valor de 1.152,91 €, 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 

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 1.152,91 

(Mil, cento e cinquenta e dois euros e noventa e um cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 (ÁGUA) -------------- 

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, SOTERRA, Lda., no valor de 14.067,20 €, IVA incluído, que 

se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  

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

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 14.067,20 

(Catorze Mil e sessenta e sete euros e vinte cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.16. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- 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, SOTERRA, Lda., no valor de 2.000,03 €, 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 

2021.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 2.000,03 

(Dois Mil euros e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 
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1.17. OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA AV. PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9). 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 390/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “REQUALIFICAÇÃO DA AV. PEDRO 

ALVARES CABRAL (PAMUS 9)”. ------------------------------------------ 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 04 de fevereiro de 

2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Soterra, Lda”, a 

execução da referida empreitada. ------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 17 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 185.000,00 € (Cento e 

oitenta e cinco Mil Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

em vigor, importando destacar as seguintes condições: --------------- 

• Prazo de execução da obra: 90 dias. ----------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 22 de março de 2021. ------------------------------------ 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 29 de abril de 2021, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 04 de maio de 2021. -------------------------- 

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

1 - O prazo da obra, considerando o seu início na data de notificação 

do PSS, deveria terminar em agosto de 2021. ------------------------- 

2 – Tal não ocorrerá já que ainda faltam executar todos os trabalhos 

no que que dizem respeito à pavimentação da faixa de rodagem, passeios, 

delimitação das zonas da faixa de rodagem e passeios através da 

colocação de guias e lancis, bem como um troço de gradeamento, execução 

de caldeiras para plantação de árvores e respetivas sinalização 

vertical e horizontal. ---------------------------------------------- 

3 – A empresa adjudicatária apresentou uma reprogramação do plano de 

trabalhos, solicitando uma prorrogação do prazo de execução, alegando 

para o efeito o seguinte: ------------------------------------------- 

3.1 - Atrasos constantes e significativos na entrega atempada de 

materiais pelos fornecedores devido à pandemia; --------------------- 

3.2 - Devido ao mesmo motivo, fez-se também sentir nestes mesmos 

períodos uma enorme falta de mão de obra qualificada para o efeito, 

no que diz respeito a determinados trabalhos mais específicos; ------ 

4 - Relativamente ao material, cuja demora causa mais constrangimentos 

– os cubos e microcubos, os fornecedores têm em carteira um grande 

volume de encomendas, não estando a ser capazes de dar resposta às 

mesmas em tempo útil. Para contornar este problema e conseguir atender 

às exigências do Dono de Obra, o adjudicatário encontra-se neste 

momento a trabalhar com vários fornecedores, de modo a não ter falhas 

de fornecimento. ---------------------------------------------------- 

5 – Relativamente à mão de obra, e devido à pandemia, existe atualmente 

uma grande escassez no que se refere a pessoal qualificado para a 

execução de calçadas, trabalhos estes que constitui uma significativa 

parcela desta obra. ------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 – Face ao exposto, e tendo em consideração que o ritmo de execução 

dos trabalhos aumentou significativamente no último mês, e havendo 

compromisso de reforço das equipas, propõe-se a prorrogação graciosa 
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de 60 dias do prazo de execução da obra, não havendo aqui direito à 

revisão de preços, até ao dia 02 de outubro de 2021, já que a não 

concessão desta prorrogação acarretaria graves inconvenientes para o 

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

2 – Deve em caso de aprovação desta prorrogação de prazo notificar-se 

o empreiteiro para apresentação do novo plano de trabalhos. --------- 

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

Chaves, 29 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º) ----------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. 

FERNANDA SERRA, DE 2021.07.30. –------------------------------------- 

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, 

NA AUSENCIA DO PRESIDENTE, DE 2021.08.02. --------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 
 

1.18. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / 

PONTOS DE LEITURA E CAUDAL - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 05/DOP/2021 ------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L. / TEPMEC, CONSTRUÇÕES, 

LDA., no valor de 54.805,60 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

NA AUSENCIA DO PRESIDENTE, DE 2021.08.02. --------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 54.805,60 

(Cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinco euros e sessenta 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. CÁTIA SOFIA MARTINHO FERREIRA. 

INFORMAÇÃO Nº421/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº421/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1. INTRODUÇÃO:---------------------------------------------------- 
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Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 19 de abril de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Cátia Sofia Martinho Ferreira, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 20 de abril de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 16 de julho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº388/SIS - 2021, que Cátia Sofia Martinho 

Ferreira, 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 777,75€.---------------------------------------------- 

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 751€ e inferior a 1000 €, a prestação mensal será de 

100,00€, pelo que o faseamento do pagamento em 8 prestações dá 

cumprimento ao exigido.---------------------------------------------- 

Considerando que o valor da prestação é de 100€, o valor em causa 

corresponde a 8 prestações. Sendo 7 prestações no valor de 100€ e a 

última no valor de 96,93€.------------------------------------------- 

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 777,75€, 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, 19 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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.19. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. GRACIOSA VARELA FONTOURA. 

INFORMAÇÃO Nº422/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº422/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:--------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 14 de junho de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Graciosa Varela Fontoura, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 15 de junho de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 19  de julho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº389/SIS - 2021, que Graciosa Varela Fontoura, 

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 403,09€.---------------------------------------------- 

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 9 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 50€, o valor em causa 

corresponde a 9 prestações. Sendo 8 prestações no valor de 50€ e a 

última no valor de 20,40€.------------------------------------------- 

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 403.09€, 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, 19 de julho de 2021.----------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.------------------------ 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 
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(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.19. -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. FERREIRA ARAUJO ADVOGADO 

MANDATÁRIO DE CLAUDIA DA SILVA DOS SANTOS. INFORMAÇÃO Nº426/DA/2021.- 

Foi presente a informação nº426/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 19 de janeiro de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Ferreira Araújo Advogado 

mandatário de Cláudia da Silva dos Santos, a solicitar o pagamento em 

prestações, de faturas de abastecimento de água.--------------------- 

A 25 de janeiro de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 19  de julho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº387/SIS - 2021, que Cláudia da Silva dos Santos, 

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 1.784,53€ mais juros.--------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

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

Considerando 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 1001€, a prestação mensal será de 150,00€, pelo que o 

faseamento do pagamento em 13 prestações dá cumprimento ao exigido.-- 

Considerando que o valor da prestação é de 150€, o valor em causa 

corresponde a 13 prestações. Sendo 12 prestações no valor de 150€ e a 

última no valor de 32,13€.------------------------------------------- 

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 1784.53€ mais 

juros, em 13 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;------------------------------------------------------ 
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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, 20 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 

20.07.2021. -------------------------------------------------------- 

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 BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA O ANO 

LETIVO DE 2021/2022. AJUSTE DIRETO Nº57/UCP/2021. ------------------- 

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 serviço acima referido, 

de acordo com a informação nº 71/UE/2021, que se anexa, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------ 

1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 

- Considerando que a estimativa global para a aquisição de bilhetes 

de assinatura (passes escolares), para o ano letivo de 2021/2022, é 

de 281.386,59€ (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e 

seis euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescidos de Iva; --------- 

- Considerando que, o preço base fixado no caderno de encargos teve 

em conta os valores do ano letivo transato; ------------------------- 

- Considerando que a empresa “Auto Viação do Tâmega” é a única empresa 

concessionária do serviço público de transporte, que opera no Concelho 

de Chaves, conforme o exposto na informação n.º71/UE/2021, em anexo; 

- Considerando que, nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea 

e) do nº1 do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-

se-á convidar apenas uma entidade, quando as prestações que constituem 

o objeto do contrato só possam ser confiadas a determinada entidade; 

Assim, em cumprimento da alínea b) do nº1 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 “Ajuste Direto”, previsto na subalínea 

ii) da alínea e) do nº1 do artigo 24º do citado código, para 

adjudicação da aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares) 

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

2. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea a) 

do nº1 do artigo 40º, conjugado com o artigo 115º do Código dos 

Contratos Públicos, acompanham a presente proposta o caderno de 
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encargos e o ofício convite para apresentação de proposta a remeter à 

seguinte entidade: -------------------------------------------------- 

Auto Viação do Tâmega. ---------------------------------------------- 

3. Adjudicação por lotes ------------------------------------------ 

Nos termos do disposto no n.º2 do artigo 46.º-A do CCP, a presente 

prestação de serviços não será adjudicada por lotes, em virtude de a 

empresa “Auto Viação do Tâmega” ser a única empresa concessionária do 

serviço público de transporte, que opera no Concelho de Chaves, e as 

prestações a abranger por este contrato são tecnicamente incindíveis. 

4. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 73.º da 

Lei n.º75-B/2020 de 31 de dezembro – LOE ---------------------------- 

Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 73.º da LOE, o presente 

procedimento não ultrapassa o valor dos gastos do ano letivo anterior, 

uma vez que o preço contratual do ano anterior foi de 288.785,61€. 

5. Caução --------------------------------------------------------- 

No presente procedimento será exigida uma prestação de caução, no 

valor de 3% do preço contratual, nos termos do disposto nos artigos 

88º e 89.º do CCP. -------------------------------------------------- 

6. 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 Orçamental Plurianual, bem 

como no Plano de Atividades Municipais onde estão inscritas as despesas 

plurianuais com os encargos de transportes escolares, na rubrica 

020210 e ação do PAM 2021-A-7, conforme documento do PAM, em anexo.-- 

Assim, face ao exposto, a assunção do presente compromisso plurianual, 

de acordo com o quadro sinóptico infra, já foi aprovada pelo Órgão 

Deliberativo Municipal, em sua sessão ordinária, no dia 16 de dezembro 

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

Por ano económico --------------------------------------------------- 
 

Aquisição de bilhetes de 

assinatura (passes escolares) para 

o ano letivo de 2021/2022 

 

 

2021 

 

2022 

93.737,50€ 187.649,09€ 

7. Cabimento orçamental ------------------------------------------- 

O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 

na rubrica 020210, conforme informação de cabimento em anexo. ------- 

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

Chaves, 29 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Convite e Caderno de Encargos ----------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.07.29. ------------------------------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.29. -------------------------------------------------------- 
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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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. PROCEDIMENTO N.º 10/DOP/2020 – EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO E 

EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) /PONTOS DE LEITURA E 

CAUDAL”. - APRESENTAÇÃO DE TRADUÇÃO LEGALIZADA DE DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO REDIGIDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. RATIFICAÇÃO DA 

ADJUDICAÇÃO. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 14/UCE/2021. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------- 

1. Por deliberação da Câmara Municipal do passado dia 06.07.2020, 

na sequência da Informação/Proposta n.º 193/2020,da Divisão de Obras 

Públicas, foi aprovado o relatório final elaborado pelo júri 

competente, tendente à adjudicação da empreitada “Implementação e 

execução de zonas de medição e controlo (ZMC) /Pontos de leitura e 

caudal”, ao agrupamento de empresas Vipeca, Obras y Servicios, S. L., 

com sede social em Verin, Ourense, Espanha e Tempec, Construções, 

Lda., com sede na Avenida Dom Afonso Henriques, nº 1462, Matosinhos, 

as quais se associaram sob a forma de consórcio, sendo Chefe do 

consórcio a dita firma Vipeca. -------------------------------------- 

2. Nos termos do disposto nos artigos 77.º e 100.º, do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), através do ofício Ref.ª 264/UCE/DAG/2020, 

datado de 10.07.2020, disponibilizado na plataforma eletrónica Vortal, 

no dia 14.07.2020, foi a referida empresa, notificada da adjudicação 

em causa, bem como do prazo para proceder à apresentação dos documentos 

de habilitação. ----------------------------------------------------- 

3. A 24.07.2020, dentro do prazo legal para o efeito, veio a aludida 

empresa disponibilizar a totalidade dos documentos de habilitação, bem 

como comprovativo da caução exigida, tendo sido apresentados em língua 

espanhola o documento comprovativo da deliberação de inscrição da 

empresa Vipeca no “REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS 

CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO”, os registos criminais dos titulares 

do órgão de gerência e da empresa, certidão comprovativa de não dívida 

à segurança social espanhola e certidão comprovativa da situação 

regularizada perante a administração fiscal espanhola. -------------- 

4. Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 4.º, da Portaria 

n.º 372/2017, de 14 de dezembro8, todos os documentos de habilitação 

da adjudicatária deveriam ser redigidos em língua portuguesa e aqueles 

que pela sua própria natureza ou origem vinham em espanhol, a 

adjudicatária deveria fazê-los acompanhar de tradução devidamente 

legalizada, sendo que tal não sucedeu. ------------------------------ 

5. Da compreensão da língua espanhola, por parte dos serviços 

responsáveis pela elaboração dos contratos, resultou a verificação de 

não haver impedimentos à adjudicação, não tendo sido proposta a 

caducidade da mesma, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, 

do artigo 86.º, do Código dos Contratos Públicos, e, nessa justa 

medida, não foi solicitada à firma adjudicatária a apresentação, 

                                                           
8 Define as regras e os termos de apresentação dos documentos de 

habilitação do adjudicatário, no âmbito de procedimentos de formação 

de contratos públicos. ---------------------------------------------- 
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tempestiva, da tradução legalizada dos documentos de habilitação 

retroidentificados. ------------------------------------------------ 

6. Todos os documentos de habilitação das firmas Vipeca e Tempec, 

devidamente associadas sob a forma de consórcio, foram 

disponibilizados a todos os concorrentes no dia 27.07.2020, na 

plataforma eletrónica de contratação pública Vortal, não se tendo 

registado qualquer reclamação ou impugnação administrativa ou 

judicial, por parte dos concorrentes. ------------------------------- 

7. Assim, o contrato da empreitada veio a ser assinado, 

electronicamente, nos dias 28 e 29.07.2020, sendo que o mesmo tem co-

financiamento comunitário em 40%, conforme decorre da informação de 

compromisso nº 2020/1654, Documento nº 2020/1962, extraída do sistema 

informático de apoio à execução orçamental. -------------------------  

8. Neste contexto, no passado dia 14 do corrente mês de julho, veio 

o POSEUR, no âmbito do contrato de financiamento CNT-126775, referente 

à empreitada em causa, através de comunicação eletrónica com a 

referência 25534/21, solicitar, entre outros, tradução legalizada dos 

retro identificados documentos de habilitação, pedido que resultou na 

constatação da omissão do cumprimento de tal formalidade. ----------- 

9. Nos termos do nº 1 do Artigo 163º do Código do Procedimento 

Administrativo, na versão em vigor, são anuláveis os atos 

administrativos praticados com ofensa dos princípios ou outras normas 

jurídicas aplicáveis, para cuja violação não se preveja outra sanção, 

previsão à qual é subsumível a preterição da formalidade em causa, 

dispondo, porém, o nº 5, do mesmo normativo que não se produz o efeito 

anulatório quando: -------------------------------------------------- 

a)… ---------------------------------------------------------------- 

b) … ---------------------------------------------------------------- 

c) Se comprove, sem margem para dúvidas, que, mesmo sem o vício, o ato 

teria sido praticado com o mesmo conteúdo. -------------------------- 

10. De facto, na sequência da aludida comunicação do POSEUR e 

subsequente constatação da falta da apresentação da tradução 

legalizada dos documentos identificados no nº 3 antecedente, foi 

solicitada à empresa adjudicatária a apresentação da tradução 

legalizada de tais documentos. -------------------------------------- 

11. A adjudicatária Vipeca, no pretérito dia 22 de julho, remeteu a 

este Município tradução dos aludidos documentos, elaborada, no mesmo 

dia, pela tradutora ajuramentada Maria Mercedes San Juan Arcos, 

tradutora intérprete nomeada pelo Ministério de Assuntos Exteriores e 

de Cooperação, com o Nº 2550, não resultando substantivamente, da 

apresentação de tais documentos traduzidos, que o ato adjudicatório 

viesse a ser colocado em crise por não reunir os requisitos das 

situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do nº1 do Artigo 55º 

conjugado com o nº1, do Artigo 81º, todos do CCP, nem tão pouco, nessa 

justa medida, violar os princípios subjacentes e norteadores da 

contratação pública. ------------------------------------------------ 

12. Assim sendo, à luz do disposto na alínea c), do nº 2, do Artigo 
156º do CPA, pode ser atribuída eficácia retroativa à apresentação da 

tradução legalizada dos documentos de habilitação que, à data, foram 

apenas apresentados na língua original espanhola, e, nessa justa 

medida, ratificar a deliberação camarária de 06 de julho de 2020, 

consubstanciada na prática do ato de adjudicação da execução da 

empreitada “Implementação e execução de zonas de medição e controlo 

(ZMC) /Pontos de leitura e caudal” ao agrupamento de empresas Vipeca 

Obras Y Servicios S. L./Tempec, Construções, Lda., pelo valor de €560 

086,92, IVA não incluído, mantendo-se inteiramente válido e em vigor 
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o contrato da empreitada assinado em 29 de julho de 2020, registado 

nesta UCE sob o número 17/2020. ------------------------------------- 

II – PROPOSTA DE ATUAÇÃO -------------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões de facto e de direito, acima expostas, tomo 

a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: 

a) Agendamento da presente Informação/Proposta para uma próxima 

reunião do executivo camarário, enquanto órgão competente para 

contratar, em vista à prática de decisão administrativa 

consubstanciada na atribuição de eficácia retroativa à apresentação 

da tradução legalizada dos documentos de habilitação, mais 

concretamente do comprovativo da deliberação de inscrição da empresa 

Vipeca no “REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL 

SECTOR PÚBLICO”, dos registos criminais dos titulares do órgão de 

gerência e da empresa, da certidão comprovativa de não dívida à 

segurança social espanhola e da certidão comprovativa da situação 

regularizada perante a administração fiscal espanhola, ratificando a 

deliberação camarária de 06 de julho de 2020, consubstanciada na 

prática do ato de adjudicação da execução da empreitada “Implementação 

e execução de zonas de medição e controlo (ZMC) /Pontos de leitura e 

caudal” ao agrupamento de empresas Vipeca Obras Y Servicios S. 

L./Tempec, Construções, Lda., pelo valor de €560 086,92, IVA não 

incluído, mantendo inteiramente válido e em vigor o contrato da 

empreitada assinado eletronicamente em 28 e 29 de julho de 2020, 

registado na UCE sob o número 17/2020; ------------------------------ 

b) Dispensar a audiência prévia da adjudicatária e dos concorrentes, 

da fase de formação do contrato, por ausência de utilidade de tal 

diligência, à luz do disposto na alínea c), do nº 1, do Artigo 124º 

do CPA; ------------------------------------------------------------- 

c)  Em caso de aprovação da presente Informação/Proposta deve a 

mesma, acompanhada da tradução legalizada dos documentos de 

habilitação retro identificados, ser remetida à Unidade Flexível de 

3º Grau de Controlo de Fundos Europeus, a fim de tais documentos serem 

enviados à Autoridade de Gestão POSEUR. ----------------------------- 

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

Chaves, 29 de julho de 2021. ---------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratos e Expropriações, -------------------- 

Cristina Rodrigues -------------------------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 2021.07.30. -------------------------------------------- 

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

NA AUSENCIA DO PRESIDENTE, DE 2021.08.02. --------------------------- 

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. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “AMPLIAÇÃO DA REDE DE 

SANEAMENTO DE VILA VERDE DA RAIA”.- ADJUDICATÁRIA: VIPECA OBRAS Y 

SERVICIOS S.L. - DEVOLUÇÃO DE SEGURO-CAUÇÃO Nº 21-0000037-003, EMITIDO 

PELA ABARCA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº15 

/UCE/ 2021. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ----------------  
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I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. Por deliberação do executivo camarário do passado dia 09 de julho 

de 2021, foi aprovado o relatório final de análise das propostas, o 

qual propunha a adjudicação da empreitada “Ampliação da Rede de 

Saneamento de Vila Verde da Raia”, pelo valor de 132.642,20 (cento e 

trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois euros e vinte cêntimos), 

com um prazo de execução de 90 dias, à firma Vipeca Obras Y Servicios 

S.L., tendo sido aprovada em simultâneo a respetiva minuta do contrato, 

nos termos do disposto no nº 1 do artigo 98.º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo D.L. nº 18/2008 de 29 de janeiro, e ulteriores 

alterações. ---------------------------------------------------------- 

2. No passado dia 21 de julho, e de acordo com o estipulado no artigo 

77.º, do supra citado diploma legal, foram enviadas, em simultâneo a 

todos os concorrentes, via plataforma vortal, as respetivas 

notificações de adjudicação, bem como a minuta do contrato à firma 

adjudicatária Vipeca Obras Y Servicios S.L. ------------------------- 

3. Dentro do prazo fixado, para o efeito (em 29.07.2021), a empresa 

adjudicatária apresentou todos os documentos de habilitação 

solicitados, tendo, no entanto, apresentado também um Seguro-Caução Nº 

21-00000037-003, emitido pela ABARCA Companhia de Seguros, S.A., no 

valor de € 6.632,11(seis mil, seiscentos e trinta e dois euros e onze 

cêntimos, correspondente a 5% do valor da adjudicação, destinado a 

garantir o bom e integral cumprimento das suas obrigações legais e 

contratuais. ---------------------------------------------------------   

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

1. De acordo com o o ponto 10.2 do programa de procedimento, 

disponibilizados a todos os concorrentes na plataforma vortal diz o 

seguinte. “De acordo com o nº2 do artigo 88º, do Código dos Contratos 

Públicos, se o valor do contrato for inferior a 200.000,00 € (duzentos 

mil euros) não será exigível a prestação da caução. No entanto para 

garantia do efetivo e pontual cumprimento das obrigações do 

adjudicatário, a entidade adjudicante irá acionar o mecanismo previsto 

no nº3, do art.º 88º procedendo à retenção de 10% do valor dos pagamentos 

a efetuar”. --------------------------------------------------------- 

2. Na notificação de adjudicação, enviada à citada firma adjudicatária 

Vipeca, a solicitar os documentos de habilitação, não foi feita qualquer 

menção relacionada com a necessidade de prestação de caução. -------- 

2. De acordo com a alínea a). do nº2, do artigo 88º, do Código dos 

Contratos Públicos …”Não pode ser exigida prestação de caução: quando 

o preço contratual for inferior a € 200.000,00 ...” ------------------ 

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

Assim, face às razões acima expostas, toma-se a liberdade se sugerir 

que superiormente seja adotada a seguinte estratégia procedimental: - 

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

ordinária do executivo municipal, no caso, a entidade competente para 

contratar, a fim de ser formalmente deliberado no sentido de proceder 

à devolução do mencionado Seguro-Caução Nº 21-00000037-003, emitido 

em 29 de julho de 2021, pela ABARCA Companhia de Seguros, S.A., no 

valor de € 6.632,11 (seis mil, seiscentos e trinta e dois euros e onze 

cêntimos) à firma Vipeca Obras Y Serviçios S.L..-------------------- 

b) Caso a presente Informação/Proposta, seja aprovada, deverá a mesma 

ser devolvida a esta unidade orgânica, em vista à operacionalização 

da estratégia procedimental proposta. ------------------------------- 

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

Chaves, 30 de julho de 2021 ---------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Rute Dias ------------------------------------ 
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DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA. 

CRISTINA RODRIGUES, DE 2021.07.30. ---------------------------------- 

Ciente. A estratégia procedimental perfilhada na presente 

Informação/Proposta, merece a minha inteira concordância. À 

Consideração Superior. ---------------------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 2021.07.30. -------------------------------------------- 

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 

2021.07.31. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 12-EN-71, PROPRIEDADE DE MANUEL 

HENRIQUE DA COSTA. INFORMAÇÃO Nº02/SA-DGF/2021. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento informação nº 015/2021, do Gabinete Técnico Florestal, 

datada de 21 de julho de 2021, na qual é responsabilizado o Município 

pelos danos causados na viatura 12-EN-71, propriedade de Manuel 

Henrique da Costa, causados pela intervenção da mini giratória, quando 

se procedia ao serviço de limpeza da faixa de 10m ao longo da EM 507 

(sentido Chaves/Soutelinho da Raia).---------------------------------  

Feitas as diligências necessárias pelo Gabinete Técnico Florestal, 

foram considerados prejuízos no valor de 105,97€ (Cento e cinco euros 

e noventa e sete cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.-- 

Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros). --------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

105,97€ (Cento e cinco euros e noventa e sete cêntimos) acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1738/2021 e do compromisso nº 2444/2021. ------------ 

Chaves, 26 de julho de 2021 ----------------------------------------- 

A assistente técnica-------------------------------------------------

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo) -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.07.27. ------------------------------------------------------ 
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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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.28. -------------------------------------------------------- 

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. PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 

EM FIM DE VIDA ÚTIL, INCLUÍDAS NAS CANDIDATURAS Nº 444 E 447, 

SUBMETIDAS AO FUNDO AMBIENTAL (AVISO N.º 20226/2019- 3ª FASE DO 

PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 2ª 

PARTE). VIATURAS A ABATER: TOYOTA AVENSIS, COM A MATRÍCULA 48-79-OV; 

OPEL CORSA, COM A MATRÍCULA 86-61-DR - INFORMAÇÃO Nº33/DDE/2021, DO 

CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 29.07.2021. ---------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes que justificam a necessidade do abate das viaturas 

indicadas ---------------------------------------------------------- 

1.1- No pretérito dia 20/05/2020 o Município de Chaves submeteu ao 

Fundo Ambiental duas candidaturas, enquadradas no Aviso n.º 

20226/2019, visando o financiamento de: ----------------------------- 

(i) aquisição, em regime de locação operacional, por um período de 48 

meses, de dois veículos elétricos de passageiros; ------------------- 

(ii) aquisição e instalação dos correspondentes postos de carregamento 

(1 de carregamento normal e outro semirrápido). --------------------- 

1.2- Para além da locação operacional das viaturas e da aquisição dos 

carregadores, as candidaturas aprovadas determinam o abate de 

duas viaturas de combustão, tendo sido indicadas as seguintes: ------ 

• TOYOTA Avensis com a matrícula 48-79-OV; ---------------------- 

• OPEL Corsa- com a matrícula 86-61-DR; ------------------------- 

1.3- Em 15-12-2020 ocorreu a aprovação do Relatório Preliminar das 

candidaturas, tendo-se concretizado a aprovação definitiva, em 22-01-

202, com a publicação do respetivo Relatório Final. ----------------- 

1.4- Segundo as regras do Fundo Ambiental, todos os contratos 

decorrentes do Programa em apreço terão que ser assinados até 15 de 

novembro do corrente ano, pressupondo, entre outras exigências, a 

apresentação do comprovativo do abate das viaturas indicadas na 

candidatura e, caso este não inclua a quilometragem dos veículos 

abatidos, certificados de inspeção periódica com o comprovativo da 

quilometragem. ----------------------------------------------------- 

1.5- Neste contexto, torna-se necessário concretizar o abate das 

referidas viaturas por entidade competente para o efeito, para o qual 

se sugere a realização de um procedimento de Hasta Pública, com vista 

a se obter a melhor proposta possível, no que respeita à valorização 

das viaturas a abater. ---------------------------------------------- 

2- Pressupostos legais de suporte ao procedimento de Hasta Pública 

1. 2.1- Considerando que o Município de Chaves é proprietário das 

viaturas que foram indicadas nas candidaturas em causa para serem 

abatidas, conforme consta nos respetivos livretes anexos; ----------- 

2.2- Considerando que as viaturas a abater são classificados como 

Veículos em Fim de Vida (VFV), nos termos do disposto na alínea 

qqq), conjugada com a alínea ppp), do nº 1 do Artigo 3º, do DL n.º 



                                                                F. 315 

                                                                  _____________________ 

 
152-D/2017, de 11 de dezembro (republicado em 10 de dezembro de 

2020); ---------------------------------------------------------- 

2.3- Considerando que os VFV a abater constituem um resíduo, na 

aceção do disposto na alínea aa), do artigo 3.º, do DL n.º 102-

D/2020, de 10 de dezembro, sendo também classificados na Lista 

Europeia de Resíduos (LER) com o código 16.01.04. - Veículos em 

fim de vida; ---------------------------------------------------- 

2.4- Considerando que a atividade correlacionada com o abate de 

viaturas e a sua reciclagem representa para as empresas que operam 

neste tipo de atividade uma oportunidade de gerar proveitos; ---- 

2.5- Considerando que as viaturas a abater, apesar do seu valor 

residual, decorrente da sua antiguidade (21 anos o Toyota e 22 anos 

o Opel Corsa), do seu longo e intenso uso, e ainda da sua elevada 

quilometragem ( Toyota: 542 966 Km; Opel Corsa:351 077 Km; à data 

de 29/07/20219), podem representar, para as empresas que operam na 

atividade de abate e reciclagem, uma oportunidade de gerar 

eventuais proveitos; -------------------------------------------- 

2.6- Considerando que, nos termos da alínea cc), do n.º 1, do 

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

ulterior redação, incumbe à Câmara Municipal alienar bens móveis 

(neste caso, as viaturas a abater); ----------------------------- 

2.7- Considerando que a Câmara Municipal, na prossecução de uma 

adequada gestão dos seus bens, deve lançar mão de um procedimento 

de Hasta Pública, com vista a contratualizar o abate das viaturas, 

de forma a obter a proposta mais vantajosa em termos do valor das 

referidas viaturas; --------------------------------------------- 

2.8- Considerando que o valor dos bens em causa (viaturas a abater), 

para servir de base ao procedimento de Hasta Pública, com a 

finalidade de concretizar o abate, é estimado em 250,00€, duzentos 

e cinquenta euros ( Toyota :150,00€ e Opel Corsa :100,00€), valor 

este obtido por avaliações informais realizadas por responsáveis 

de duas empresas certificadas de abate de viaturas;  ------------ 

2.9- Considerando que o procedimento de Hasta Pública deve ser 

regulado por um Programa e um Caderno de Encargos, devendo ser tal 

procedimento publicitado por Edital e Anúncios, cujos teores e 

termos se encontram já minutados nos documentos anexos à presente 

informação, para serem submetidos a aprovação do órgão executivo;  

2.10- Considerando que, para efeitos de condução do procedimento 

de Hasta Pública em causa, deve ser constituída uma Comissão, a 

qual deve ser aprovada, também, pelo Órgão Executivo, e cuja 

composição desde já se sugere no quadro seguinte: ---------------

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

2. Presidente 3. Arqº Rodrigo Moreira, Chefe de Divisão de Desenvolvimento 

Económico. 

4. Vogal 

Efetivo  

5. Drª Márcia Santos, Chefe de Divisão de Gestão Financeira. 

6. Volgal 

Efetivo 

7. Dr.ª Susana Borges, Chefe de Unidade de Contratos Públicos. 

8. Vogal 

Suplente 

9. Eng.º Abel Peixoto, Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidade. 

10. Vogal 
Suplente 

11. Eng.º Paulo Valoura, Chefe da Unidade Planeamento e Gestão de 
Fundos Comunitários. 

 

3 – Proposta de estratégia de atuação ------------------------------ 

Em coerência com as razões acima enunciadas, e atenta à competência 

da Câmara Municipal em matéria de alienação de bens móveis, nos termos 

da alínea cc), do n.º 1, do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na ulterior redação, propõe-se ao Senhor Presidente 
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da Câmara o agendamento deste assunto para uma próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, a fim de ser deliberado o seguinte: 

a) Concordar com a conveniência em se promover o abate das duas 

viaturas em causa, para dar cumprimento às condições das candidaturas 

aprovadas, antes referidas; ----------------------------------------- 

b) Concordar que seja despoletado um procedimento de Hasta Pública, 

com vista a se obter a proposta mais favorável em termos de valorização 

das viaturas a serem abatidas; -------------------------------------- 

c) Concordar que o valor base, a fixar para referência da licitação 

da Hasta Pública, seja de 250,00€, duzentos e cinquenta euros, conforme 

justificado no ponto 2.8 desta informação; -------------------------- 

d) Aprovar o Programa de Hasta Pública, o respetivo Caderno de Encargos 

e o Edital, cujas minutas seguem em anexo à presente informação; ---- 

e) Aprovar a comissão do procedimento de Hasta Pública, cuja composição 

se sugere no ponto 2.10 desta informação; --------------------------- 

f) Autorizar que a Hasta Pública seja anunciada por Edital, com 

publicitação pelos meios usuais e nos lugares do costume; ----------- 

À consideração do Senhor Presidente --------------------------------- 

Em anexos: ---------------------------------------------------------- 

• Livretes; ----------------------------------------------------- 

• Programa da Hasta Pública e respetivos anexos ----------------- 

• Caderno de Encargos; ------------------------------------------ 

• Edital -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.30. -------------------------------------------------------- 

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

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. ------------------------------------------------------- 

 

 

         Presidente: 

             _______________________________________ 

  

         Secretário: 

              _______________________________________ 

 

 

                                                           


