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Nº18 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 19 de agosto 

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

Aos dezanove 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 Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

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

Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira 

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

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

Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Chefe da Unidade de Contratos e 

Expropriações. ----------------------------------------------------- 

 

 

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 dezasseis de agosto de dois mil e vinte e um.-- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

Iniciada a reunião, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Nuno Vaz, para cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal, bem como todos presentes, desejando, a todos, votos de boa 

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

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento, ao executivo 

municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

a) “Pós-Graduação Internacional de Termalismo e SPA em Chaves” – Sobre 

este assunto o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, 

deu nota que terá lugar em Chaves, já no próximo ano letivo, a Pós-

Graduação de Termalismo e SPA, que será lecionada em consórcio entre 

o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e a Universidade de Vigo, 

com o apoio de uma rede alargada de parceiros. Tendo como objetivo 

fundamental a qualificação e especialização de profissionais para a 

prestação de serviços diferenciados em estâncias Termais e SPA’s, mas 

também para desenvolvimento de uma linha de investigação ligada à 

salutogénese pela água, esta Pós-Graduação transfronteiriça é dirigida 

a titulares do grau de licenciado ou equivalente legal e terá uma 

duração de 360 horas (8 meses), repartidas entre aulas teóricas (180h), 

estágio (90h) e aulas tutoriais (90h). Esta Pós-Graduação funcionará 

no AquaValor (Rua Dr. Júlio Martins, em Chaves) com limite máximo de 

25 alunos e com o seguinte cronograma: Inscrição: de 05/082021 – 

31/08/2021; Matrícula: de 01/09/2021 a 22/09/2021; Aulas: Início a 

23/09/2021 e término a 29/03/2022 e Estágio: Início a 04/04/2022 e 

término a 31/05/2022. ----------------------------------------------- 

b) “Nota de Congratulação – Bailarinas Flavienses Vice-Campeãs do 

Mundo” - Sobre esta matéria o Município de Chaves congratula a Escola 

de Dança Ent’Artes por ver reconhecido o trabalho dos seus alunos a 

nível internacional, com presença na grande Final da Taça do Mundo de 

Dança – Dance World Cup - que decorreu em Telford (Inglaterra) entre 

os dias 9 e 12 de Agosto na qual estiveram representados 62 países com 

a presença de 120 mil bailarinos. Foram 4 as medalhas conquistadas 
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pela Ent’Artes – Escola de dança para Portugal e para a cidade de 

Chaves. No escalão Mini Ana Jorge Silva, Francisca Mesquita, Laura 

Almeida e Leonor Gonçalo conquistam a Medalha de Prata na categoria 

de Quarteto de Ballet Clássico com a coreografia ‘Giselle’s Friends’, 

atingindo o primeiro lugar com a melhor nota da categoria. O Dueto 

Clássico ‘Tennis Game’, criação coreográfica da Flaviense Margarida 

Carvalho, levou Ana Jorge Silva e Francisca Mesquita novamente ao 

pódio com a Medalha de Bronze Nubia Veiga, no escalão Children, 

conquistou a Medalha de Prata com o Solo de Clássico ‘Flora Variation 

From Awakening of Flora’ e o Solo de Contemporâneo ‘In a Secon I Lost 

My Path’ também esta criação coreográfica da bailarina Flaviense 

Margarida Carvalho. A Ent’Artes – Escola de Dança despede-se de mais 

uma final mundial com todas as alunas medalhadas e com o título de 

Vice-Campeãs do Mundo. --------------------------------------------- 

c) “Concertos Filarmónicos – Banda Musical de Loivos” - Sobre este 

assunto o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, deu nota 

que sobe ao palco no próximo dia 20 de Agosto, pelas 21h30, no Largo 

General Silveira, a Banda Musical de Loivos, neste que já é o quarto 

concerto integrado do Ciclo de Concerto Filarmónicos. Com esta 

iniciativa o município pretende, não só, animar as noites de verão, 

mas também dar a conhecer, a todos os flaviense e visitantes, as bandas 

filarmónicas do concelho, pela sua importância histórica, educativa e 

cultural. Durante o ciclo de concertos, atuarão perto de três centenas 

de músicos, de todas as idades, num total de seis concertos e 17 

participações de bandas. Fundada em 1826, a Banda Musical de Loivos 

tem visando a desenvolver, ininterruptamente, uma ação promotora da 

música na região. Sempre se pautou por ser um polo de aglutinação de 

jovens e menos jovens, assumindo muitas vezes um papel de relevo na 

integração social dos habitantes de Loivos e aldeias vizinhas. 

Atualmente é composta por cerca de 60 elementos, na sua maioria jovens, 

que conciliam a sua vida profissional com a atividade musical nesta 

abanda. Desde novembro de 2012, tem como Diretor Artístico o Maestro 

Luciano Pereira que iniciou o seu percurso na BML com apenas 11 anos. 

A entrada é gratuita, mas carece de levantamento prévio de bilhete na 

Biblioteca Municipal de Chaves ou no Posto de Turismo do Alto Tâmega, 

sendo que o espetáculo terá lotação limitada. ---------------------- 

d) “Encenação Teatral – Lenda Local Alusiva à Reconquista” – Sobre 

este assunto o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, deu 

nota que, Inserida no projeto “Chaves, Pólo de Cultura em Rede: Dois 

mil anos de história, arquitetura e cultura”, o município apresenta a 

encenação teatral “Lenda Local Alusiva à Reconquista” pelo Teatro 

Experimental Flaviense, no próximo dia 21 de Agosto, às 21h30, na 

Ponte de Trajano. Lenda, mitos, contos e outras histórias de encantar 

têm, desde tempos imemoriais, maravilhado diversas gerações de 

flavienses. A recriação da Lenda da Moura, da milenar Ponte de Trajano 

em Chaves, será novamente a inspiração para uma encenação teatral 

alusiva à reconquista crista, acompanhada por momentos musicais, neste 

que já é o segundo de seis espetáculos previstos no programa. O projeto 

contempla a realização de um conjunto de iniciativas culturais 

diversificadas, dinâmicas e inovadoras que evocam a relevância 

histórica, arquitetónica e cultural de Chaves, tendo por referência 

as principais épocas e os principais monumentos arquitetónicos da 

cidade e do seu Centro Histórico, valorizando a matriz local, na 

preservação de valores e afirmação da identidade e memória coletiva. 

Um espetáculo com entrada gratuita, limitada à lotação existente, 

sujeita a levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de 

Chaves ou Posto de Turismo do Alto Tâmega. Projeto financiado pelo 
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Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia – Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional. ------------------------------------------ 

e) Nota de Imprensa – “Chaves Romana – Festa dos Povos de Aquae Flaviea 

suspensa em 2021 por continuarem suspensos os desfiles e festas 

populares no país” - Sobre este assunto o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz, deu nota que, no próximo fim de semana, dias 

20, 21 e 22 de Agosto realizar-se-ia a “Festa dos Povos de Aquae 

Flaviae”, evento de recriação de Chaves Romana que se afirmou ano após 

ano na promoção da cidade, da sua cultura, do seu património e da 

gastronomia local. Este evento previa três dias de festa com uma 

programação cultural diversificada, constituída por animações 

históricas, saberes ancestrais, Mercado galaico-romano, simulações 

bélicas, recriações mitológicas, interpretações musicais, bailados, 

circus maximus e desfiles, num certame que envolve sempre mais de uma 

centena de expositores (artesãos, artífices e mercadores), para além 

dos inúmeros figurantes. A decisão de suspender mais um ano a sua 

realização foi tomada em respeito pelo decidido em Conselho de 

Ministros, cumprindo a autarquia, pelas razões de precaução e proteção 

da saúde pública, com medidas que visam evitar o aumento de novos 

contágios por Covid-19. De referir, ainda, que não seria de todo viável 

a sua reconfiguração em diferente formato, que determinasse a redução 

de pessoas e o estabelecimento de circuitos rígidos de participação, 

pois essas imposições acabariam por descaracterizar e fragilizar o 

evento. O município recomenda a todos os munícipes a visitantes nesta 

época de férias, que mantenham as medidas de proteção individual que 

têm vindo a ser recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, numa 

perspetiva de promoção da sua saúde e da saúde pública, contribuindo 

individualmente para a contenção do surto pandémico no concelho de 

Chaves e no país. -------------------------------------------------- 

f) Processo Nº 319/2020 – Flavigrês - Informação suplementar que foi 

suscitada na última reunião de câmara - Sobre este assunto o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, na sequência de pedidos 

de esclarecimentos formulados pelos Vereadores do Partido Social 

Democrata, Sr. Arqt. Carlos Augusto Castanheira Penas e Sra. Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, na última reunião do executivo 

municipal, na qual esteve ausente, por motivo de gozo de férias, 

procedeu à leitura de uma informação técnica relativa à marcha 

procedimental do processo n.º 319/2020, a que se alude supra, subscrita 

pela Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística 

(DOTGU), Arqt.ª Sofia Costa Gomes, que se anexa a esta ata, sob a 

forma de doc. n.º 1, cujo teor se transcreve, na íntegra, para todos 

os efeitos legais: -------------------------------------------------- 

PROCESSO Nº 319/20 – FLAVIGRES S.A. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO  

REQUERIMENTO Nº 
DATA 

DESCRIÇÃO 
TAXAS E 

CAUÇÕES Entrada Decisão 

898/20 - Pedido de 

informação prévia 

para construção de 

edifícios 

19/05/2020    

     

  29/06/2020 

Reunião: com os técnicos autores 

do projeto (arq. Marco Pimparel), 

a Chefe de Divisão DOTGU e a 

técnica que analisou o processo 

(arq. Susana Fernandes) e o Chefe 

de Divisão da DPM (eng. Abel 

Peixoto). 
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Assunto: instrução do processo, 

delimitação das vias e áreas de 

cedências. 

     

1134/20 - 

Reformulação do 

pedido de Informação 

Prévia- loteamento. 

12/06/2020 

30/06/2020 

Despacho 

Chefe 

Divisão 

Sofia C 

Gomes 

 

Informação nº 1069/SCOU/2020 - 

Envio para Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), em virtude da 

servidão da linha de água do 

Ribeiro do Ribelas 

 

     

1184/20 – Junção de 

elementos 
18/06/2020    

     

1579/20 –  

Entrada do parecer 

desfavorável – APA 

Of. Nº S042754-

202007-ARHN.DDI 

29/07/2020 

11/08/2020 

Despacho 

Chefe 

Divisão 

Sofia 

C.Gomes 

 

Informação nº 1311/SCOU/2020 - 

Pedido de parecer Divisão de 

Ambiente/Divisão de projetos e 

Mobilidade e Divisão de Recursos 

Operacionais 

 

     

  08/09/2020 

Reunião: com os técnicos autores 

do projeto (arq. Marco Pimparel e 

Arq. Rui Rua), a Chefe de Divisão 

DOTGU e a técnica que analisou o 

processo (arq. Susana Fernandes). 

Assunto: instrução do processo 

para inverter o parecer da APA e 

informação do parecer da Divisão 

de Ambiente 

 

     

  

15/09/2020 

Despacho 

Vereador 

Victor 

Santos 

 

Informação nº 1481/SCOU/2020 - 

Pedido de aperfeiçoamento do 

pedido à empresa FLAVIGRÉS S.A., 

de forma a ultrapassar o parecer 

desfavorável da APA 

 

     

2085/20 - Junção de 

elementos, alteração 

ao Projeto 

 

30/09/2020 

6/10/2020 

Despacho 

Presidente 

Nuno Vaz 

 

Informação nº 1661/SCOU/2020 - 

Envio para a APA, juntamente com 

elementos da proteção civil. 

 

     

2447/20 - Entrada do 

parecer favorável 

condicionado - APA  

S064127-202011-

ARHN.DD 

10/11/2020 

6/10/2020 

Deliberação 

Presidente 

Nuno Vaz 

 

  

  

23/11/2020 

Deliberação 

(Executivo 

Municipal) 

Informação nº 1938/SCOU/2020 - 

Informação favorável condicionado 

do pedido de informação prévia 

para loteamento 

 

 

PROCESSO Nº 983/20 – FLAVIGRES S.A. 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO  

REQUERIMENTO Nº 
DATA 

DESCRIÇÃO 
TAXAS E 

CAUÇÕES Entrada Decisão 

2751/20 - Pedido 

de licenciamento 

de operação de 

loteamento estudos 

prévios das obras 

de urbanização 

21/12/2020 

11/01/2021 

Despacho 

Chefe Divisão 

Sofia C.Gomes 

Informação nº 

43/SCOU/2021 - Pedido de 

parecer: Divisão de 

Ambiente, Divisão de 

projetos e Mobilidade, 

Divisão de Obras Públicas 

e Divisão de Recursos 

Operacionais 

Taxa 

administr

ativa 

paga pela 

guia n.º 

3628, no 

valor de 

77,90€ 

     

116/21 - Junção de 

elementos 
13/01/2021    
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154/21 - Junção de 

elementos 
19/01/2021    

     

176/21 - Junção de 

elementos 
21/01/2021 

18/02/2021 

Deliberação 

(Executivo 

Municipal) 

Informação nº 

250/SCOU/2021 - Aprovação 

condicionada do 

licenciamento da operação 

de loteamento 

 

     

448/21 -. Pedido 

de demolição, 

escavação e 

contenção 

periférica 

 

23/02/2021 

04/03/2021 

Despacho 

Vereador 

Victor Santos 

Informação nº 

354/SCOU/2021 - 

Solicitação de 

esclarecimentos e 

elementos do pedido de 

demolição e escavação 

Taxa adm. 

paga pela 

guia n.º 

471, no 

valor de 

43,50€ 

     

552/21 - Junção de 

elementos, Pedido 

de escavação e 

contenção 

periférica 

4/3/2021    

     

601/21 - Junção de 

elementos, Pedido 

de escavação e 

contenção 

periférica 

10/03/2021 

13/03/2021 

Despacho 

Presidente 

Nuno Vaz 

Informação nº 

450/SCOU/2021 - Aprovação 

do pedido de demolição, 

escavação e contenção 

periférica (calculo da 

caução em 42.188,90€) 

 

     

741/21 - 

Apresentação dos 

projetos das obras 

de urbanização 

 

25/3/2021 

07/04/2021 

Despacho 

Chefe Divisão 

Sofia C.Gomes 

Informação nº 

604/SCOU/2021 - Pedido de 

parecer: Divisão de 

Ambiente, Divisão de 

projetos e Mobilidade, 

Divisão de Obras Públicas 

e Divisão de Recursos 

Operacionais 

 

 

     

788/21 - Exposição 

relativa à caução 

a prestar pelo 

pedido de 

demolição, 

escavação e 

contenção 

periférica 

 

1/04/2021   

Caução 

paga pela 

guia n.º 

2021/1/98

, no 

valor de 

42.188,90

€ 

     

  

29/04/2021 

Deliberação 

(Executivo 

Municipal) 

Informação nº 

786/SCOU/2021 - Aprovação 

dos Projetos das obras de 

urbanização 

 

     

1061/21 - Divisão 

de Administração 

Geral – pedido de 

parecer 

 

3/5/2021 

11/05/2021 

Despacho 

Chefe Divisão 

Sofia C.Gomes 

Informação nº 

213/SAA/2021 - Resposta 

ao solicitado pela DAF  

     

1074/21 - Pedido 

de emissão de 

alvará 

 

4/5/2021    

     

1189/21 - 

Apresentação de 

garantia bancária 

n.º 44748, da 

caução, para 

emissão do alvará 

17/5/2021 

18/05/2021 

Despacho 

Vereador 

Victor Santos 

 

Informação nº 

920/SCOU/2021 - 

Deferimento da emissão de 

alvará 

 

Caução 

paga por 

garantia 

bancária, 

no valor 

de 

568.773,3

4€ 
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  21/05/2021 

Emissão de alvará de 

loteamento nº 1/2021, com 

obras de urbanização 

 

 

     

1332/21 - Título 

de utilização dos 

recursos hídricos 

pelo alargamento 

da ponte – APA 

(27/09/2021) 

 

31/5/2021 

07/06/2021 

Despacho 

Vereador 

Victor Santos 

Comunicação do título da 

APA à titular do alvará 

de loteamento 

 

 

     

1458/21 - Pedido 

de emissão de 

licença especial 

de ruido 

 

16/6/2021 

22/06/2021 

Despacho 

Presidente 

Nuno Vaz 

Informação nº 

1194/SCOU/2021 - 

Deferimento da licença 

especial de ruido 

 

 

     

1539/21 - Pedido 

de alteração à 

licença de 

operação de 

loteamento 

 

25/06/2021 

14/07/2021 

Despacho 

Vereador 

Victor Santos 

Informação nº 

1300/SCOU/2021 - 

Solicitação de pareceres 

internos e correção da 

volumetria do lote nº 2 

 

     

1789/21 - Junção 

de elementos da 

Alteração da 

proposta do lote 

nº 2 

 

26/07/2021    

     

1845/21 - Junção 

de elementos 
28/07/2021 

05/08/2021 

Deliberação 

(Executivo 

Municipal) 

Informação nº 

1486/SCOU/2021 – 

Aprovação do pedido de 

alteração ao Loteamento 

n.º 1/2021 

 

     

1906/21 – Pedido 

de restituição de 

caução das obras 

de demolição e 

contenção 

periférica 

06/08/2021  (não foi informado)  

     

 11/08/2021   

Pagamento 

de 

compensaç

ões no 

valor de 

20.220,37

€ 

     

 12/08/2021   

Taxa adm. 

paga pela 

guia n.º 

2214, no 

valor de 

311,75€ 

     

1933/21 – Pedido 

de emissão do 1.º 

Aditamento ao 

Alvará n.º 1/2021 

19/08/2021 

11/08/2021 

Despacho 

Presidente 

Nuno Vaz 

 

Informação nº 

1584/SCOU/2021 - 

Deferimento da emissão de 

alvará emissão do 1.º 

Aditamento ao Alvará n.º 

1/2021 

 

 

     

  11/08/2021 

Emissão do 1.º Aditamento 

ao alvará de loteamento 

nº 1/2021, com obras de 

urbanização 
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PROCESSO Nº 460/21 – FLAVIGRES S.A. 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DAS OBRAS DE DIFICAÇÃO, DO LOTE N.º 1 

REQUERIMENTO Nº 
DATA 

DESCRIÇÃO 
TAXAS E 

CAUÇÕES Entrada Decisão 

1349/21 - 

Comunicação prévia 

para obras de 

construção de 

edifício de 

comercio para o 

lote nº 1 

02/06/2021    

     

  14/06/2021 

Reunião: com os técnicos 

autores do projeto (arq. Marco 

Pimparel e Arq. Rui Rua), a 

Chefe de Divisão DOTGU e a 

técnica que analisou o processo 

(arq. Susana Fernandes) e a 

Chefe de divisão da DAG. 

Assunto: instrução do processo, 

estratégia procedimental a 

adotar 

 

     

1379/21 - Junção 

de projeto de 

comportamento 

térmico 

 

08/06/2021 

13/07/2021 

Despacho 

Vereador 

Victor Santos 

Informação nº 1230/SCOU/2021 - 

Solicitação de aperfeiçoamento 

do pedido: i) imperfeição da 

instrução, ii) desconformidade 

com alvará de loteamento e iii) 

integração arquitetónica 

 

     

1837/21 - Junção 

de elementos 

instrutórios 

 

29/07/2021 

29/07/2021 

Despacho 

Vice-

presidente 

Francisco 

Melo 

Informação nº 1525/SCOU/2021 – 

parecer desfavorável á 

aceitação da comunicação prévia 

 

 

     

1937/21- Junção de 

elementos  

 

11/08/2021 

13/08/2021 

Despacho 

Presidente 

Nuno Vaz 

Informação nº 1594/SCOU/2021- 

aceitação da comunicação prévia  

 

Taxa 

adm. 

paga 

pela 

guia 

n.º 

2268, 

no 

valor 

de 

673,35€ 

     

  17/08/2021 

Emitida certidão em como foi 

admitida a Comunicação Prévia 

n.º 8/21, respeitante ao  

lote 1 

 

 
Ainda sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz, deu conhecimento ao membros do órgão executivo, da panóplia 

de iniciativas/diligências que, quanto ao assunto em apreço, portanto 

em matéria de controlo da legalidade das operações urbanísticas em 

causa, foram levadas pelo serviço municipal de fiscalização, integrado 

organicamente na Divisão de Administração Geral, identificadas na 

informação técnica prestada pelo Técnico Superior Jurista, Dr. Marcos 

Barroco, na ausência da Chefe da Divisão de Administração Geral, Dra. 
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Carla Negreiro, que se anexa a esta ata, sob a forma de doc. n.º 2, e 

cujo teor se transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -- 

“Na sequência do pedido formulado por essa unidade orgânica, 

solicitando informação sobre as ações de acompanhamento e fiscalização 

realizadas e o resultado das mesmas até ao dia de hoje, decorrentes 

no decurso da edificação de edifício na Avenida Tenente Valadim para 

comércio e serviços, titulado pela Flavigrés, cumpre informar o 

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

Sobre a operação urbanística, em causa, foi iniciado o processo de 

fiscalização n.º 118/FIS/2020. -------------------------------------- 

Após análise dos elementos constantes do referido processo de 

fiscalização, foi possível aferir a realização das seguintes 

diligências, a saber: ----------------------------------------------- 

a) Elaboração da Ficha de Acompanhamento de Operações Urbanísticas n.º 

109/2020 – Zona Norte, no dia 26 de outubro de 2020, pela Fiscalização 

Municipal, tendo como objeto um conjunto de trabalhos de remodelação 

de terreno e demolições que estavam a ser executados no local; 

b) Atendendo ao relatado pela fiscalização municipal, foi produzida a 

Informação/Proposta n.º 247/DAG/FIS/2020, datada do dia 09/11/2020, a 

qual foi superiormente sancionada no dia 10/11/2020;-------------- 

c) Neste contexto, e no seguimento da estratégia sugerida na 

Informação, supra, referida, foram adotadas as seguintes diligências: 

1.Instauração do processo de contraordenação n.º 12/2021 (Participação 

n.º 08/2021), e que se encontra a correr, na presente data, os seus 

termos;------------------------------------------------------------- 

2. Elaborado Auto de Embargo e Suspensão de Obras Particulares no dia 

25/01/2021, pelas 09:30.--------------------------------------------- 

d) Posteriormente, foi elaborada, pela Fiscalização Municipal,  a 

Ficha de Acompanhamento de Operações Urbanísticas n.º 111/2021 – Zona 

Norte, datada do dia 28/07/2021, relatando o estado dos trabalhos 

àquela data, tendo tal documento sido encaminhado para a DOTGU, no dia 

29/07/2021, para que tal unidade orgânica informa-se logo que 

estivesse concluído o processo atinente ao licenciamento das operações 

urbanísticas, em causa, em vista à adoção de ulteriores diligências. 

e) Relativamente aos trabalhos desenvolvidos no local, em causa, 

foram, ainda, instaurados os seguintes processos de contraordenação: 

- Processo de Contraordenação n.º 31/2021 – Destruição de Ramal de 

Saneamento; -------------------------------------------------------- 

- Processo de Contraordenação n.º 34/2021 – Exercício de atividades 

ruidosas temporárias sem licença especial de ruído. ----------------- 

É tudo o que, de momento, me cumpre informar sobre o assunto.------- 

Marcos José da Silva Barroco. --------------------------------------- 

Divisão de Administração Geral, Técnico Superior (Jurista)”. -------- 

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

Neste momento, quando eram catorze horas e vinte e três minutos, deu 

entrada na sala onde decorria a reunião do executivo municipal, o 

Senhor Vereador do Partido Social Democrata, Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas. -------------------------------------------------- 

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

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, acrescentou ainda que da 

leitura da ata da última reunião de Câmara, da qual esteve ausente, 

por motivo de férias, lhe provocou enorme tristeza e mágoa, 

particularmente as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores 

do PSD, mormente das assumidas pelo Senhor Vereador, Arqt. Carlos 

Castanheira Penas, pois para além de injustas e imprecisas, são a 

manifestação de “hipocrisia farisaica”, na medida em que disse o que 

disse sobre a obra do “novo Pingo Doce” e, quando exercia funções 
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autárquicas em regime de permanência, com competências em matéria de 

urbanismo, permitiu, ou pelo menos não agiu, permitindo que o “Pingo 

Doce” estivesse aberto ao público, por período superior a um mês, sem 

licença de utilização. ---------------------------------------------- 

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

Seguidamente pediu a palavra o Senhor Vereador do Partido Socialista, 

Eng. Victor Santos, tendo, sobre a matéria, dito ter acompanhado o 

processo em causa – Processo nº 319/2020 -, e que em vinte e três de 

janeiro de dois mil e vinte, pediu à fiscalização municipal que se 

deslocasse à obra, e que, na mesma data, foi instaurado um processo 

de contra-ordenação. ------------------------------------------------ 

Em vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, solicitou, por 

comunicação escrita, que a fiscalização municipal se deslocasse 

novamente à obra. -------------------------------------------------- 

Em quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, houve uma participação 

da Divisão de Ambiente, a pedir a intervenção da fiscalização, devido 

à destruição de um ramal de saneamento. ----------------------------- 

Registou, relativamente aos esclarecimentos prestados pelo Senhor 

Presidente, no âmbito do processo de licenciamento, que os timings são 

desfasados. -------------------------------------------------------- 

Mais afirmou, que em vinte e três de março de dois mil e vinte e um, 

voltou a solicitar o embargo da obra, pedindo à Dra. Carla Negreiro, 

para que fosse realizada nova ação de fiscalização municipal, tendo-

lhe, na sequência da mesma, sido informado que os trabalhadores 

presentes na obra disseram aos fiscais municipais que tinham 

autorização do Senhor Presidente da Câmara Municipal, para continuarem 

com a obra em causa. ------------------------------------------------ 

E que, em cinco de Agosto, solicitou o embargo e a suspensão imediata 

dos trabalhos. ------------------------------------------------------ 

Mais registou que, as diferentes datas não acompanham umas com as 

outras e que o tratamento não é igual para todos, situação que o 

incomoda. ---------------------------------------------------------- 

Referiu, ainda, que o “Continente Bom Dia” do Largo do Monumento, foi 

inaugurado pelo Senhor Presidente da Câmara, sem Autorização de 

Utilização. -------------------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção que antecede, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz, teceu os seguintes comentários: ------------ 

É curioso que o Senhor Vereador, Eng. Victor Santos, suscite um 

conjunto de questões e de putativas ilegalidades em matéria de gestão 

urbanística, mas também de controlo da respetiva legalidade, seja no 

que concerne à instauração de processos de contra-ordenação e 

aplicação das correspondentes coimas, seja de imposição de suspensão 

e embargo de obras, quando essa competência estava, no período em 

questão, delegada e sub-delegada neste eleito local, à data no 

exercício de funções em regime de permanência. ---------------------- 

É estranho que não tenha exercido, em pleno, as competências de que 

dispunha, que não exercitasse os instrumentos legais que tinha ao seu 

dispor, instauração de novos processos de contra-ordenação, se para 

tal houvesse fundamento legal, e, concomitantemente, decreta-se, 

novamente, embargo administrativo de obra, mas, ao invés disso, vem, 

agora, desculpar-se com supostas conversas havidas em obra. O que 

resulta das considerações feitas pelo Senhor Vereador, Eng. Victor 

Santos, é que não exerceu as competências que lhe tinham sido delegadas 

por mim, ou seja, evidencia uma omissão do dever de decidir. -------- 
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Quem tinha o dever de decidir e atuar, que era o Vereador responsável 

pelo urbanismo e pela fiscalização municipal, pelos vistos, não o fez, 

e procura, agora, imputar responsabilidades a outros. -------------- 

O Senhor Vereador, Eng. Victor Santos, em vez de se limitar a solicitar 

aos serviços municipais que atuassem, deveria ter determinado que 

operacionalizassem as medidas de tutela da legalidade urbanística 

ajustadas à situação, pois era ele que tinha a responsabilidade e a 

competência de o fazer, aliás como o fez em dezenas de outras 

situações. --------------------------------------------------------- 

O Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz, não deu qualquer orientações 

e/ou instrução neste processo/assunto, ao Senhor Vereador, Eng. Victor 

Santos. ------------------------------------------------------------ 

O despacho de avocação dos poderes delegados no Senhor Vereador, Eng. 

Victor Santos, por parte do Presidente de Câmara, foi feita no final 

do mês de julho, data a partir da qual, as competências próprias e as 

delegadas pelo executivo municipal, designadamente em matéria de 

urbanismo, incluindo as de tutela da legalidade urbanística, passaram 

a ser exercidas por este. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, referindo, ainda, 

que, conforme resulta da informação prestada pela Chefe da DOTGU Arqt. 

Sofia Costa Gomes, a que já aludiu antes, todas as operações 

urbanísticas (loteamento, obras de urbanização e obras de edificação, 

a que se reportam os processos já referidos, estão legais. ---------- 

Disse, ainda, o Senhor Presidente da Câmara, que a saída do 

estabelecimento comercial “Pingo Doce”, do local onde está atualmente 

a funcionar, na Av. Tenente Valadim, para a nova localização, é motivo 

de satisfação, na perspetiva do interesse da comunidade, pois irá 

resolver, em definitivo, os problemas de logística na carga e descarga, 

mas também permitirá melhorar a qualidade de vida dos residentes do 

respetivo prédio e dos prédios vizinhos, pois cessarão os ruídos e 

fumos que os incomodavam e foram, ao longo dos anos, motivo de 

reclamações, queixas para várias instituições, incluindo os serviços 

municipais. -------------------------------------------------------- 

Mais referiu, que se alegra que o concelho de Chaves continue a ser 

um território economicamente atrativo para a realização destes 

investimentos, não tendo o município que distinguir, quanto à sua 

localização, o que a lei não distingue. ---------------------------- 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara, disse que as palavras ficam 

com quem as profere e que não se identifica com as mesmas, nem estas 

o definem, pois quem o define são as suas acções. ------------------- 

Acrescentou, ainda, na sequência de comentários tecidos na reunião 

anterior, relativamente à oportunidade do seu gozo de férias, que as 

mesmas estavam previamente agendadas, tendo gozado apenas sete dias, 

e que no ano anterior perdeu vinte dias de férias, tendo assim, dado 

à causa pública, pro bono, vinte dias de trabalho. ------------------ 

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

Em resposta, o Senhor Vereador Eng. Victor Santos, usou da palavra, 

afirmando que relativamente a este processo, como noutras situações, 

foi desautorizado, não tendo os serviços cumprido com o que lhes foi 

determinado. ------------------------------------------------------- 

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

De seguida, pediu a palavra o Senhor Vereador do Partido Social de 

Democrata, Arqt. Carlos Penas, dizendo o seguinte: ----------------- 

Começou por pedir desculpa pelo atraso, devido a afazeres 

profissionais, cumprimentando todos os presentes. ------------------- 
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Seguidamente, disse que, como o Senhor Presidente fez referência, na 

última reunião, solicitou esclarecimentos sobre a matéria urbanística 

do processo 319/2020, e não o fez nas redes sociais. –-------------- 

Tal solicitação de esclarecimentos foi formulada pela especulação que 

circulava externamente, e que a sua função de Vereador assim o 

obrigava. ---------------------------------------------------------- 

Relativamente à avocação dos poderes delegados pelo Senhor Presidente 

da Câmara, em matéria de gestão urbanística, e tendo havido a 

necessidade de solicitar a autorização à Câmara Municipal para a 

existência de um quarto vereador a tempo inteiro, questionou, se o 

despacho de avocação de poderes e o seu envio à Câmara municipal, para 

conhecimento, é bastante ou se deveria ter sido submetido à câmara 

para apreciação.---------------------------------------------------- 

Acrescentou que, caso o assunto fosse para ser sujeito a votação, 

votava contra, em virtude de no aludido despacho não ser aduzido nenhum 

argumento que contrariasse a necessidade da designação de um quarto 

vereador a tempo inteiro. -------------------------------------------

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

Em resposta à intervenção, acima exarada, o Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Nuno Vaz, começou por responder ao Senhor Vereador, Eng. 

Victor Santos, dizendo-lhe que, na sua opinião, não aconteceu nenhuma 

desautorização por parte dos serviços, aliás eles não têm esse poder, 

mas o que ficou evidente é que não praticou despacho determinador de 

qualquer medida de tutela de legalidade urbanística. ---------------- 

Depois, respondeu às questões/considerações feitas pelo Senhor 

Vereador do PSD, Arqt. Carlos Castanheira Penas, afirmado que a 

situação suscitada pelo mesmo, quanto à competência para a criação e 

designação, em concreto, de mais um vereador a tempo inteiro, tem duas 

dimensões, que procurará esclarecer, de seguida: -------------------- 

A primeira, ou prévia, relativa à competência para a criação de mais 

um vereador a tempo inteiro, não subsistem dúvidas que ela radica no 

órgão executivo do município, sob proposta do respetivo presidente da 

câmara, conforme previsto no n.º 2, do artigo 58.º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de setembro, e ulteriores alterações. ------------------------- 

A segunda, traduzida na faculdade/competência de designar, em 

concreto, os vereadores que exercerão funções em regime de meio tempo 

ou tempo inteiro, nos limites dos termos legais e dos aprovados 

posteriormente pelo órgão executivo municipal, é do Presidente da 

Câmara, como resulta inequivocamente do n.º 4, do referido artigo 58.º 

Ou seja, a competência para fixar o número de vereadores a meio tempo 

e a tempo inteiro, para além do limite legal, é do órgão executivo 

municipal, mas a competência para a subjetivar é do respetivo 

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

Assim, no caso em apreço, o que o despacho praticado pelo Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz, que determinou a cessação de funções de 

vereador a tempo inteiro, por parte do Eng. Victor Santos, está 

conforme o normativo aplicável, pois não se deve confundir a 

competência para aprovar mais vereadores a tempo inteiro, que não foi 

tangida, com a competência para designar e, portanto, também, fazer 

cessar o exercício de funções a tempo inteiro, anteriormente 

designado. Em teoria, o Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, poderá 

designar um novo vereador em regime de tempo inteiro, ainda que, para 

o fazer, tivesse que escolher um vereador eleito por outra força 

política, no caso o PSD. --------------------------------------------  

Quanto à motivação subjacente ao despacho de cessação de funções de 

vereador em regime de tempo inteiro, do Eng. Victor Santos, o Senhor 

Presidente da Câmara disse estar relacionada com a falta de confiança 



                                                                F. 28 

                                                                  _____________________ 

 
e quebra da lealdade, que são dois pilares fundamentais para o 

exercício de competências delegadas, mas também para a constituição 

da equipa de vereação. Não era possível continuar a fazer de conta que 

a lealdade, a confiança e o compromisso subsistiam, na relação entre 

o Presidente da Câmara e o Senhor Vereador, Eng. Victor Santos. ----- 

Aliás, aquilo que se esperava, era que a seguir ao texto publicado 

pelo Senhor Vereador, Eng. Victor Santos, nas redes sociais, fosse, 

em coerência, apresentado pedido de renúncia ao mandato ou pelo menos 

a escusa na continuação do exercício de funções em regime de 

permanência. Como passado uma semana, tal não aconteceu, decidiu 

avocar os poderes próprios, por não ter a confiança necessária no 

Senhor Vereador, Eng.  Victor Santos. A confiança e a lealdade foram 

postas em crise, não havendo, por isso, outra via possível, que não 

fosse a avocação de poderes e cessação de funções de vereador em regime 

de tempo inteiro. --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, fez questão de referir 

que o Partido Socialista tem tido uma postura diferente, no que se 

refere ao tratamento de decisões próprias e internas dos partidos, 

muito concretamente, no que concerne às tomadas de posição dos Senhores 

Vereadores, João Neves e Dra. Manuela Tender, designadamente nunca se 

tendo pronunciado sobre a não continuidade do, à data, Vereador do 

Partido Social Democrata, Dr. Paulo Alves, nas listas para as eleições 

autárquicas para o mandato 2017/2021. Nem tão pouco, os vereadores do 

Partido Socialista, alguma vez se pronunciaram sobre a não 

continuidade da Dra. Manuela Tender, na lista dos candidatos às últimas 

eleições legislativas. ---------------------------------------------- 

Realçou ainda que, nunca fez nenhuma consideração, sobre tais 

matérias, por considerar que são matérias da estrita competência dos 

órgãos dos partidos e não do Presidente da Câmara. E no que concerne 

à organização das listas, do Partido Socialista, para as próximas 

eleições autárquicas, seja para os órgãos do município, Câmara e 

Assembleia Municipal, e órgão da freguesia, a Comissão Política 

concelhia do Partido Socialista, aprovou por unanimidade, a proposta 

oportunamente feita pelo respetivo presidente. ---------------------- 

A organização de listas e candidaturas não é competência deste órgão, 

pelo que devem ser discutidas nos órgãos próprios dos partidos. O PS 

respeitou tal entendimento democrático, coisa que o PSD concelhio, 

parece não ter feito. ----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente terminou a sua intervenção, quanto a este assunto,  

dizendo que as competências avocadas têm sido exercidas dentro da 

normalidade, e que os despachos estão em dia, não havendo, assim, 

prejuízo para os munícipes e empresas, e que a haver qualquer prejuízo, 

o mesmo é para a sua vida pessoal, sendo certo que se mantem a 

necessidade de um quarto vereador a tempo inteiro, não sendo, contudo, 

este o momento adequado para a sua designação, dada a proximidade do 

final deste mandato autárquico. ------------------------------------- 

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

Seguidamente pediu a palavra o Senhor Vereador do Partido Social 

Democrata, Arqt. Carlos Penas, tendo realizado a seguinte intervenção:  

Não faz considerações político-partidárias, enquanto vereador. Quanto 

à designação do vereador a tempo inteiro, poderia haver um entendimento 

da necessidade da criação do mesmo e da sua designação, porém a um mês 

e meio das eleições, considera não ser o momento oportuno para 

apresentar propostas à Câmara, sobre esta matéria. ------------------ 

No que concerne ao despacho de avocação dos poderes delegados, no 

Senhor Vereador do Partido Socialista, Eng. Victor Santos, não foram 

apresentados quaisquer motivos relativamente aos fundamentos e 
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motivações constantes da proposta fundamentadora e aprovada pela 

Câmara Municipal, para a criação do quarto vereador a tempo inteiro, 

acrescentando, ainda, que caso não fosse o apertado calendário 

eleitoral autárquico, poderia ser reapreciada a delegação de 

competências da Câmara, no Senhor Presidente. Tudo isto porque, em 

nome da coerência, não pode ser colocado em crise o regular 

funcionamento da instituição municipal. -----------------------------

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

Seguidamente pediu a palavra o vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Neves, tendo apresentado o seguinte requerimento: ------ 

“Requerimento ------------------------------------------------------ 

Regulamento do Programa Municipal de apoio às Empresas e Empresários 

ao concelho em virtude da Pandemia por Covid-19. ------------------- 

- Na reunião de Câmara do dia 18 de março de 2021, foi apresentado o 

Regulamento mencionado supra. O mesmo Regulamento sofreu uma alteração 

na reunião do dia 01 de abril deste ano. ---------------------------- 

Ora, como estamos na aprovação, solicito ao senhor Presidente o 

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

1º - A cedência nominal das Empresas e Empresários contemplados, bem 

como os montantes atribuídos e os respetivos critérios de atribuição. 

2º - Este pedido, além da informação oficial, visa eliminar possíveis 

especulações, sobre favores pessoais e discricionários, de uns em 

favor de outros. ---------------------------------------------------- 

3º - Como atrás referi e como vereador eleito exijo que me seja 

facultada a referida relação nominal. ------------------------------ 

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

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

Sobre este pedido, o Senhor Presidente da Câmara, disse que vai enviar 

o mesmo para os serviços jurídicos, no intuito de ser avaliada da 

conformidade legal do mesmo com o Regulamento de Geral sobre a 

Protecção de Dados (RGPD), aplicável às entidades públicas, em 

particular quanto aos dados nominativos e fiscais solicitados. ------ 

Mais referiu que todos os apoios concedidos por este município são 

objeto de um relatório circunstanciado, indicando o número, tipo, 

dinheiro gasto e dinheiro disponível, pelo que também o Programa 

Municipal de apoio às Empresas e Empresários ao concelho em virtude 

da Pandemia por Covid-19, será objeto de relatório circunstanciado, 

no final do respetivo período de vigência, e subsequentemente levado 

ao conhecimento dos órgãos do município, Câmara e Assembleia 

Municipais. -------------------------------------------------------- 

Disse, ainda, o Senhor Presidente da Câmara, que as insinuações 

malévolas que impregnam a petição subscrita pelo Senhor Vereador, Sr. 

João Neves, devem ficar com que as diz, e que essas palavras ficam com 

quem as redige. ----------------------------------------------------- 

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

Seguidamente, pediu a palavra a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Dra. Manuela Tender, tendo começado por cumprimentar os presentes. –- 

Disse associar-se aos votos de congratulação apresentados pelo Senhor 

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

Afirmou não se ter pronunciado sobre a constituição das listas do 

Partido Socialista para a Câmara e para as Juntas de Freguesia. ---- 

A Senhora Vereadora continuou a sua intervenção, dizendo que, 

relativamente aos despachos nºs 82 e 85, do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, não coloca em causa a legitimidade para a sua prática. --- 

Questiona, porém, a discricionariedade e a atuação do Senhor 

Presidente.---------------------------------------------------------

Agradeceu a competência, a postura, a afabilidade e o respeito 
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demonstrados por todo o executivo, pelo senhor vereador Eng. Victor 

Santos, o qual respondeu sempre com transparência e sem arrogância às 

questões que lhe foram colocadas.------------------------------------ 

Acrescentou que a destituição do Senhor Eng. Victor Santos de vereador 

a tempo inteiro, com efeitos imediatos, foi feita de forma 

desrespeitosa e não foi alheia às opiniões expressas, pelo mesmo, 

sobre a gestão municipal, sobre a crítica do exercício do poder, do 

clientelismo e da legalidade das decisões. -------------------------

Por fim, questionou o Senhor Presidente da Câmara, acerca do resultado 

e das diligências adotadas pelo mesmo, no âmbito da questão suscitada 

quanto à legalidade do procedimento concursal para jardineiro, 

oportunamente, colocada por um cidadão presente nesta reunião. ------

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

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, relativamente à 

intervenção da Sra. Vereadora Dra. Manuela Tender, começou por dizer 

que estranha as considerações tecidas e que não se vai pronunciar 

sobre a matéria a que a mesma se referiu, porque as declarações foram 

proferidas nas redes sociais, e não responde a questões colocadas no 

facebook, ainda que saiba que o atual período pré-eleitoral seja 

propício ao levantar de «acusações assassinas».---------------------- 

Afirmou que não se identifica com que faz política baixa no facebook 

e que as questões levantadas devem ser discutidas nos locais próprios,  

como por exemplo os tribunais. Sendo certo que, também, é livre para 

nada dizer. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, reafirmou que as palavras 

ficam com quem as profere e a si qualificam-no as ações que pratica, 

não as palavras de outros.------------------------------------------ 

Acrescentou, ainda, o Senhor Presidente da Câmara, que nunca colocou 

em causa a competência técnica do Senhor vereador, Eng. Victor Santos, 

e agradeceu o trabalho por ele realizado. Porém, competência técnica 

é um requisito essencial para o exercício de funções técnicas e de 

chefia, como por exemplo de Chefe de Divisão, sendo que para o 

exercício de funções e competências em nome e representação de outro, 

deve acrescentar-se-lhe a lealdade e a confiança. Ora o que motivou a 

prática dos referidos despachos, foi a quebra da confiança e da 

lealdade, requisitos, esses, essenciais, à designação do Vereador em 

regime de tempo inteiro. -------------------------------------------- 

No que concerne ao procedimento concursal para jardineiro, o Senhor 

Presidente da Câmara informou ter movido um processo crime por 

difamação, ao cidadão em causa, que corre termos nas instâncias 

judiciais. Relativamente às diligências adotadas, informou que caso a 

Sra. vereadora, Dra. Manuela Tender, pretenda, ser-lhe-á enviada uma 

cópia das mesmas. --------------------------------------------------- 

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

De seguida, pediu a palavra a Dra. Manuela Tender, afirmando que não 

quis, de forma alguma, atentar contra a honra e honorabilidade do 

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

O Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, relativamente ao procedimento 

concursal em questão, disse não conhecer relações de parentesco, não 

ter familiares nesta Câmara, não participar em nenhum júri, e não dar 

orientações a júris, e, ainda, que desconhece alinhamentos 

partidários. ------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra o Senhor vereador Eng. Victor Santos, 

dizendo que relativamente à sua pronúncia pública, apenas acusou o 

Senhor Presidente da Câmara de arrogância, prepotência e vaidade, não 

pretendendo ferir a honorabilidade de ninguém, não tendo feito 
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qualquer outra acusação, tendo-se limitado a afirmar aquilo que não 

fez.----------------------------------------------------------------  

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

O Senhor Presidente da Câmara, voltou a afirmar que as palavras ficam 

com quem as diz, que não o qualificam, e que a si qualificam-no os 

comportamentos. ---------------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 05 de agosto de 2021. ------------------------- 

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

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

Não participou na votação, deste assunto, o Presidente da Câmara 

Municipal, Senhor Dr. Nuno Vaz Ribeiro, em virtude de não ter estado 

presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela ata objeto de 

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

4. FREGUESIAS 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL. REQ: CÁTIA SOFIA FREITAS. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº113/DAG/2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do Enquadramento da Situação ----------------------------------- 

1) Através do requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º372 (NIPG 532/21), subscrito 

em nome de Cátia Sofia Freitas, veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

de uma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos, na sequência 

do alegado acidente de viação ocorrido com a viatura automóvel com a 

matricula 36-AV-28, na via identificada como CM1067 - sentido 

Valverde-Pereira de Selão - concelho de Chaves. --------------------- 

2) Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 09/07/2021, a qual 

recaiu sobre o teor da informação técnica n.º 96/DAG/2021, de 

28/06/2021, veio aquele órgão municipal manifestar a intenção de 

indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões de facto e 

de direito expostas na referida informação. ------------------------- 

3) Neste contexto, foi concedido à requerente o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no artigo 121.º, do Código do 

Procedimento Administrativo (aprovado em anexo pelo Decreto Lei 

n.º4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual redação, doravante CPA). -- 



                                                                F. 32 

                                                                  _____________________ 

 
4) Decorrido o aludido prazo, a requerente não apresentou qualquer 

observação ou sugestão, na legítima tentativa de inverter o sentido 

de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo municipal. --- 

5) Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora 

definitivo.--------------------------------------------------------- 

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

Destarte, e de acordo com as razões de facto e de direito acima 

expostas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

consubstanciada no indeferimento do pedido formulado pela requerente, 

com base nas razões expostas na informação técnica n.º96/DAG/2021, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente informação;-------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

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

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

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

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

É tudo o que, de momento, me cumpre informar sobre o presente assunto.- 

À consideração superior do Dr. Marcos Barroco, na ausência da Chefe 

de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla Negreiro. ------------ 

Chaves, 10 de agosto de 2021. -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DO DR. MARCOS BARROCO DE 11/08/2021, NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA NEGREIRO ------------- 

Visto. Concordo com a estratégia sugerida. À consideração do Senhor 

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

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

2021.08.11. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

1. EXP. “TERESA MAGALHÃES. A INVENÇÃO DA VIDA”. PREÇO DO 

LIVRO/CATÁLOGO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA DCT Nº93/SECTOR DE MUSEUS Nº 

18/2021. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Fundamentação ---------------------------------- 

No âmbito do Protocolo estabelecido com a Direção Geral do Património 

Cultural/Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) foi produzida a 

exposição, “Teresa Magalhães. A Invenção da Vida”, com curadoria de 

Emília Ferreira, diretora do MNAC, em colaboração com Ana Vasconcelos, 

curadora da Fundação Calouste Gulbenkian. --------------------------- 

A referida exposição está patente no MACNA, desde 11 de abril e 

encerrará no próximo dia 29 de agosto; ----------------------------- 
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No contexto da referida exposição, foi produzido um livro/catálogo, 

com edição de 300 exemplares como forma de divulgar/promover o MACNA 

e a obra da artista; ----------------------------------------------- 

O livro/catálogo é composto por cerca de 100 páginas e inclui registos 

fotográficos da obra de Teresa Magalhães, da exposição, e ensaios 

sobre a sua obra. --------------------------------------------------- 

É assim necessário, de forma a podermos disponibilizá-lo a todos os 

interessados, fixar o seu preço de venda. -------------------------- 

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

Assim, face ao exposto, sugere-se e/ou propõe-se que seja autorizado:- 

- A venda dos livros ao público em geral, pelo valor de 22 €, preço 

que reflete o seu custo de produção --------------------------------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 3 de agosto de 2021 ----------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DRA. VERA MOURA DE 05/08/2021, NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE 

DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, EM SUBSTITUIÇÃO, DRA. FILIPA LEITE --- 

Visto. Concordo com a informação técnica, nos termos em que se encontra 

exarada. À consideração do Senhor Vice-presidente, Dr. Francisco 

Melo.--------------------------------------------------------------- 

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

DE 2021.08.06. ----------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PRORROGAÇÃO. /PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº391/2021. -------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------- 

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

DE 2021.08.05------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

05/08/2021 --------–------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. PROCESSO ANO 2020. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/ SHSDPC/Nº403/2021. ----------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------- 

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

DE 2021.08.03------------------------------------------------------- 
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Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

04/08/2021 --------–------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. “ESCALÃO B, COM EFICÁCIA RETROATIVA AO ALUNO KAIO HENRIQUE APRÍGIO 

SOARES E PAGAMENTO DO VALOR EM DÍVIDA, EM TRÊS PRESTAÇÕES.” INFORMAÇÃO 

81/2021. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

CABUGUEIRA DE 2021.08.05. ------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

DE 2021.08.05. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. “ESCALÃO B, COM EFICÁCIA RETROATIVA AOS ALUNOS MIZGIN FABIANA 

YILDIRIM RIBEIRO E MEHEMET SALIH YILDIRIM RIBEIRO E PAGAMENTO DO VALOR 

EM DÍVIDA, EM DUAS PRESTAÇÕES.” INFORMAÇÃO 82/2021. ----------------- 

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

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

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

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

CABUGUEIRA DE 2021.08.05. ------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

DE 2021.08.05. ----------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. “FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2020/2021 – INCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS C.E. 

– DECISÃO FINAL.” INFORMAÇÃO 84/2021. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

No pretérito dia 11 de junho, foi submetida à Câmara Municipal a 

Informação Nº57/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 
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de Educação, relativa ao “Fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar – ano letivo 2020/2021 – Incumprimento 

das Clausulas C.E.”, tendo sido deliberado, pelo  referido órgão, a 

aplicação à Empresa Adjudicatária, Eurest, de uma sanção pecuniária 

no valor de 223,30€, IVA não incluído, nos termos do disposto no número 

1.2., do artigo 13º, do caderno de encargos.------------------------- 

Através do ofício 6/DEAS-SE/2021, de 25 de junho, procedeu-se à 

audiência prévia dos interessados, no cumprimento do disposto no art. 

121º e ss. do CPA, tendo sido estabelecido o prazo de 10 dias para 

permitir à cocontratante vir ao procedimento, por escrito, dizer o que 

se lhe oferece sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------- 

Durante o aludido prazo, o interessado veio, através do ofício nº 59-

21/DONRC, de 08 de julho de 2021, apresentar as seguintes alegações 

sobre o sentido da decisão exarado na deliberação de 11/06/2021: ---- 

“A ora requerente foi notificada da proposta de decisão de aplicação 

de uma sanção contratual por incumprimento de ementa obrigatória 

fixada no Contrato celebrado, no valor total de € 223,30 (duzentos e 

vinte e três euros e trinta cêntimos)”; ---------------------------- 

 “Ora, de acordo com a fundamentação adotada pelo referido projeto de 

decisão, a aplicação da sanção contratual à ora requerente surge na 

sequência de uma ação de fiscalização da execução do contrato, 

realizada no passado dia 6 de maio de 2021”; ----------------------- 

Do erro sobre os pressupostos de facto------------------------------ 

“Compulsado o teor da deliberação proposta pela Câmara Municipal de 

Chaves verificamos que a mesma omite aspetos relevantes para a correta 

e cabal compreensão dos factos que são imputados â ora requerente, e 

cuja apreciação, à luz dos mais basilares princípios da atividade 

administrativa, sempre reclamará a necessária revogação da proposta 

de decisão de aplicação de penalidades contratuais adotada”; -------- 

“Efetuado o devido enquadramento das alegadas irregularidades 

detetadas, facilmente verificamos que a decisão proposta padece de 

vicio de violação de lei, por assentar em equívocos pressupostos de 

facto quanto à assunção de que estamos, no caso, perante um efetivo 

incumprimento contratual imputável à ora requerente”; -------------- 

“Na decisão ora proposta vem afirmado que, no dia 6 de maio de 2021, 

a ementa prevista era composta por: “Bacalhau estufado com batata 

assada”. E, de acordo com a informação exposta na notificação recebida, 

verificou-se que, na confeção da referida ementa foi utilizado 

bacalhau fresco, juntamente com bacalhau seco — o que é expressamente 

vedado nos termos da alínea j), ponto 6.2. do artigo 5. ° da Parte II 

do Caderno de Encargos”; -------------------------------------------- 

“Ora, perante tal motivação, impõe-se prestar os seguintes 

esclarecimentos sobre a realidade factual ocorrida. ---------------- 

- “Com efeito, na referida data, aquando da preparação da confeção da 

ementa do dia, a equipa da cocontratante, por mero lapso, retirou do 

congelador o "bacalhau S/C” e "bacalhau demolhado ultracongelado", na 

convicção de se tratar do mesmo produto (designação idêntica)”; ----- 

“Conforme é reconhecido na própria proposta de decisão, o 

cocontratante dispunha, de facto, de "bacalhau demolhado 

ultracongelado” e "bacalhau S/C 500/1000”, em stock, conforme 

designação dos rótulos”; -------------------------------------------- 

“Pelo que, perante uma devida sinalização, imediata, do equivoco 

detetado, os funcionários da ora requerente teriam, prontamente, 

corrigido a situação, trocando o bacalhau fresco pelo bacalhau seco. 

“Revela-se, assim, incompreensível a situação relatada, na medida em 

que a equipa da ora requerente não confirma que tenha sido efetuado 

qualquer reparo pelo contraente público (através do seu representante 
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no local, à data da ação de fiscalização) sobre o engano ocorrido. 0 

que, evidentemente, a ter acontecido, teria motivado a correção 

imediata da situação, com a reposição atempada do produto correto para 

confeção da ementa prevista”; --------------------------------------- 

“Contudo, numa atuação que se reputa de contrária à boa-fé e à própria 

prossecução do interesse público prosseguido por essa edilidade 

camarária, o contraente público apenas no dia seguinte comunicou, 

formalmente, a situação verificada à ora requerente (cf. mensagem de 

correio eletrónico remetida a 7 de maio de 2021); ------------------- 

“E, por esta via, não permitiu que a irregularidade detetada fosse 

sanada, no imediato, sem causar qualquer constrangimento na prestação 

do serviço”; -------------------------------------------------------- 

“A par da ofensa que tal comportamento perpetra sobre os basilares 

princípios da boa fé contratual, justiça e prossecução do interesse 

público, a verdade é que daqui resulta, ainda, a falta de fundamento 

do poder sancionatório exercido pelo contraente público”; ---------- 

Senão vejamos. ----------------------------------------------------- 

“Nos termos previstos no CCP, “o contraente público pode, a titulo 

sancionatório, resolver o contrato e aplicar as sanções previstas no 

contrato ou na lei em caso de incumprimento pelo cocontratante” (cf. 

artigo 329.º/1, sublinhado nosso)”; -------------------------------- 

“Ora, a remissão operada pelo preceito citado para o regime do 

incumprimento do contrato, leva-nos a analisar o artigo 325.º do CCP, 

cuja epigrafe é “incumprimento por facto imputável ao co-contratante”, 

de acordo com o qual: ----------------------------------------------- 

“Se o co-contratante não cumprir de forma exacta e pontual as 

obrigações contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputável, 

deve o contraente público notifica-lo para cumprir dentro de um prazo 

razoável, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou a 

contraente público tenha perdido o interesse na prestação” (cf. artigo 

325.º/1, do CCP, negrito nosso).------------------------------------- 

“Ora, extrai-se, assim, do normativo citado que o exercício, pelo 

contraente público, do poder sancionatório que Ihe cabe, nos termos 

da lei e do contrato, só é legitimo perante um incumprimento contratual 

do cocontratante resultante de facto que lhe é imputável”. ---------- 

“Sendo certo que, perante esse incumprimento, o contraente público 

deverá notificar o cocontratante para cumprir dentro de determinado 

prazo — só podendo exercer o seu poder sancionatório em caso de se 

revelar frustrada (não cumprida) tal notificação. ------------------ 

-“Sucede que, no presente caso, o cocontratante não foi, em momento 

prévio, como deveria, formal e devidamente interpelado para fazer 

cessar a alegada situação de incumprimento detetada, previamente à 

intenção de aplicação de coima” ------------------------------------- 

Do erro sobre os pressupostos de direito---------------------------- 

“0 contraente público propõe a aplicação, ao cocontratante, de uma 

sanção contratual no valor total de € 223,30, correspondente a 20% do 

valor correspondente ao número total de refeições servidas no dia em 

que ocorreu o incumprimento”; --------------------------------------- 

“Para esse efeito, fundamenta a aplicação da sanção no disposto no 

artigo 1.2. do artigo 13.º do Caderno de Encargos”; ---------------- 

“Sucede que, de acordo com a disciplina firmada no contrato outorgado 

entre as partes, no dia 04 de setembro de 2020, a percentagem a atender 

na determinação da penalização devida pela concreta irregularidade 

detetada é de apenas 10% - contrariamente aos 20% propostos pelo 

contraente público -, nos termos estabelecidos na cláusula 14.ª/1, 

alínea b), do Contrato”;--------------------------------------------- 
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“Com efeito, de acordo com a referida cláusula, em caso de 

incumprimento do contrato, por irregularidades relacionadas com a 

introdução de alimentos diferentes dos previstos na ementa diária e 

não cumprimento da ementa (cf. artigo 5.°/2.1., alíneas f) e j)), o 

segundo contratante sofrerá uma penalização, no valor de 10% sobre o 

valor total do número de refeições servidas naquele dia.------------ 

 “Pelo que, em conformidade com o clausulado do contrato outorgado 

entre o contraente público e o cocontratante, o valor da sanção 

contratual a aplicar nunca poderia ser superior a €111,65 (cento e 

onze euros e sessenta e cinco cêntimos), correspondendo a 10% do valor 

total das refeições servidas naquele concreto dia”; ----------------- 

“Pelo que se impõe a sua revogação, determinando-se, em consequência, 

a não aplicação, ou retificação (para metade), da sanção contratual 

proposta aplicar na notificação sob contraditório â ora requerente, 

em concretiza5âo dos princípios e regras expostos supra, com as legais 

consequências”.----------------------------------------------------- 

Da Violação do Princípio da Proporcionalidade pela decisão proposta---------- 

Por último alega a requerente, em termos gerais, que a aplicação da 

sanção viola o princípio da proporcionalidade, atendendo á natureza e 

ao contexto do incumprimento. --------------------------------------- 

II.DA RESPOSTA------------------------------------------------------ 

a) Do erro sobre os pressupostos de facto--------------------------- 
1.Contrariamente ao mencionado pela requerente, no dia anterior ao 

fornecimento da ementa “Bacalhau estufado com batata assada”, 

concretamente o dia 5 de maio de 2021, o representante do contraente 

público, quando verificou o descongelamento de bacalhau fresco (que 

não está permitido) juntamente com o descongelamento de bacalhau 

demolhado (o permitido), alertou a cozinheira da Unidade que, “não 

estava autorizado o fornecimento de bacalhau fresco”.--------------- 

2.Relativamente aos produtos mencionados a designação não é idêntica, 

um é “bacalhau demolhado ultracongelado”, posta média, sendo este o 

permitido, e o outro é “bacalhau 500/1000g S/C, ultracongelado 

avulso”, sendo uma peça inteira, tendo assim aspetos físicos bem 

distintos. Para além da responsável pelas encomendas ter acesso 

privilegiado ao caderno de encargos, encontra-se afixada, na parede 

da cozinha, uma folha A4 com todas as proibições previstas no caderno 

de encargos. -------------------------------------------------------- 

b) Do erro sobre os pressupostos de direito-------------------------- 
1.Sobre esta matéria importa referir que, de acordo com o contrato 

outorgado entre o Município de Chaves e a Empresa Adjudicatária EUREST, 

no dia 04 de setembro de 2020, o nº2, da cláusula 21.ª, no que respeita 

à “Prevalência” refere que “Em caso de dúvidas prevalece o disposto, 

sobre a matéria, no artigo 96º do CCP”. ----------------------------- 

2.Ora o nº 6, do artigo 96º, do CCP, refere que “em caso de divergência 

entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de 

acordo com o disposto no artigo 99.º e aceites pelo adjudicatário nos 

termos do disposto no artigo 101.º”.--------------------------------- 

3.Assim, verifica-se que, a norma acima referida reflete o 

entendimento, diga-se corrente, de que a divergência entre o contrato 

e os documentos que preparam e condicionaram a sua celebração se 

resolve dando prevalência a estes últimos, como impõe o respeito pela 

vontade das partes manifestada no documento de adjudicação e que o 

documento contratual, deve refletir de modo fidedigno.--------------- 

4.Ora resulta, de forma inquestionável que o ponto 1.2., do artigo 

13º, do caderno de encargos prevê a aplicação de 20% e não 10%, 

verificando-se assim uma divergência entre o contrato e o C.E., 
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prevalecendo, em face ao enquadramento normativo acima referido, o 

disposto no Caderno de Encargos, sobre a matéria. ------------------ 

c) Da violação do principio da proporcionalidade--------------------- 
1.A sanção aplicada está prevista de forma objetiva, descrita nas 

peças do procedimento, e do qual o cocontratante com a adjudicação as 

aceitou, sem reservas; ---------------------------------------------- 

2.Aplicada a fórmula objetiva ao caso, do qual resultou uma sanção 

pecuniária no valor de 223,30 €; ----------------------------------- 

3.Tanto mais que, o próprio CCP, no nº2, do artigo 329, assegura um 

limite máximo acumulado de sanções em vista à salvaguarda do princípio 

da proporcionalidade. Valor limite que, diga-se em abono da verdade, 

está muito longe de atingir o respetivo valor; ---------------------- 

4.Por último, importa referir que a sanção em causa tem como fundamento 

a ocorrência de uma infração tipificada no caderno de encargos, 

consubstanciada na violação de uma proibição expressa, tratando-se 

assim de uma infração que não pode ser equacionada como uma infração 

leve, impondo-se assim a adoção de medidas que, desincentivam nova 

prática da mesma.---------------------------------------------------- 

5.Tendo como pressuposto o quadro acima vertido, quer legal, quer 

factual, não podem ser acolhidos os argumentos vertidos pela 

cocontratante, devendo assim manter-se inabalável o sentido da decisão 

já praticado, tornando-se agora definitivo. ------------------------ 

III – Da decisão final----------------------------------------------- 

a) Tornar definitiva a deliberação tomada na reunião da Câmara 

Municipal, de 11 de junho de 2021, de aplicar, à empresa adjudicatária, 

EUREST (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA., 

adjudicatária do fornecimento de refeições, no ano letivo 2020/2021, 

uma sanção pecuniária no valor de 223,30€, IVA não incluído, nos termos 

do disposto no número 1.2. do artigo 13º, do Caderno de Encargos,---  

b) Notificar a interessada, nos termos do art. 114º do Código do 

Procedimento Administrativo, da decisão. --------------------------- 

c) O assunto em causa, deve ser agendado à próxima reunião do órgão 

executivo. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 06 de agosto de 2021---------------------------------------- 

O Gestor do Contrato, ---------------------------------------------- 

(Lidia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Pronúncia em Audiência Prévia da Empresa EUREST (Portugal) 

Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA.--------------------------- 

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

CABUGUEIRA DE 2021.08.06. ------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

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

DE 2021.08.06. ----------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. REDUÇÃO DO PREÇO E/OU GRATUITIDADE DE INGRESSO/“NADIR AFONSO. ENTRE 

O LOCAL E O GLOBAL” 3º MOMENTO EXPOSITIVO/MACNA. INFORMAÇÃO DCT Nº97/SM 

Nº19/2021. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
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I – Enquadramento e Fundamentação ---------------------------------- 

No próximo dia 6 de setembro, está previsto o início da instalação do 

3º momento expositivo do programa comemorativo do centenário de Nadir 

Afonso genericamente intitulado, “Nadir Afonso. Entre o Local e o 

Global”.  A nova mostra integrará obras não só de Nadir mas também 

obras de autores que foram importantes no seu percurso artístico, 

nomeadamente, Júlio Pomar, Fernando Lanhas, Dordio Gomes e Júlio 

Resende e que pertencem às coleções museológicas e/ou institucionais, 

do Museu Nacional de Soares dos Reis, da Fundação Calouste Gulbenkian, 

da Fundação de Serralves, do Atelier Museu Júlio Pomar e do Millennium 

bcp.---------------------------------------------------------------- 

Esta exposição irá substituir e ocupar o mesmo espaço que a exposição, 

“Teresa Magalhães- A Invenção da Vida” que foi produzida com a parceria 

do Museu Nacional de Arte Contemporânea e que encerrará no próximo dia 

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

Considerando que os trabalhos necessários associados à desmontagem 

desta exposição e à instalação da nova, decorrerão previsivelmente 

entre 30 de agosto e 11 de setembro; -------------------------------  

Considerando que a execução desses trabalhos inviabiliza a visita do 

público a parte do espaço expositivo do museu; --------------------- 

Considerando que é justo e adequado reduzirmos o preço do bilhete de 

entrada no museu, nos dias em que decorrem as operações referidas 

anteriormente, redução essa justificada pelo facto do serviço que 

prestamos também estar diminuído. ---------------------------------- 

Considerando que tendo em conta as circunstâncias especiais associadas 

à comemoração do centenário de Nadir Afonso, eventualmente se poderá 

proporcionar a entrada gratuita no MACNA no dia 11 de setembro, dia 

da abertura da exposição (embora essas entradas fiquem condicionadas 

ao registo prévio obrigatório de forma a podermos controlar melhor o 

cumprimento das regras definidas pela Direção Geral de Saúde). ------ 

II- Proposta em sentido estrito ------------------------------------ 

Assim, face ao exposto, propõe-se que seja autorizado: ------------- 

1-A redução de 50% no preçário de ingresso no MACNA, no período que 

decorre entre o dia 31 de agosto e o dia 10 de setembro. ------------  

2-A entrada gratuita no MACNA, condicionada à inscrição prévia 

obrigatória, no dia 11 de setembro; --------------------------------- 

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

Chaves, 12 de Agosto de 2021 -------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DRA. VERA MOURA DE 12.08.2021, NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE 

DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, DRA. FILIPA 

LEITE. ------------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a informação técnica, nos termos em que se encontra 

exarada. À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ---------  

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

2021.08.14. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
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1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO C.A.M.I. – CLUBE 

AVENTURA DO MINHO. PROPOSTA Nº 82/GAP/2021. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Associação “C.A.M.I. – Clube Aventura do Minho”, com sede na Avenida 

das Caldas, Centro Comercial Foto Aliança, da Freguesia e Concelho de 

Monção, pessoa coletiva sem fins lucrativos com o NIF 513 112 790, tem 

por objeto a promoção e a prática de atividades desportivas, 

nomeadamente, organização de provas de competição e a sua divulgação; 

colaboração e facilitação de uma prática regular de atividades 

desportivas radicais e de Aventura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nos próximos dias 3 a 5 de setembro, irá decorrer pelo quarto ano 

consecutivo uma das provas mais emblemáticas do automobilismo 

nacional, o evento desportivo “Rali do Alto Tâmega”, recentemente 

denominado “Rali da Água – CIM Alto Tâmega”, prova pertencente ao 

Campeonato de Portugal de Ralis, divisão rainha do Automobilismo a 

nível Nacional, tutelado pela FPAK; -------------------------------- 

Considerando que, pela sua especificidade, dimensão e complexidade, o 

Município de Chaves não possui meios próprios para levar a efeito esta 

prova; ------------------------------------------------------------- 

Considerando o Know-how desta associação na organização deste tipo de 

provas desportivas de competição automóvel, que envolvem uma 

multiplicidade de valências; --------------------------------------- 

Considerando que o Rali Alto Tâmega passou a integrar a elite das 

provas nacionais da modalidade, nomeadamente, o Campeonato de Portugal 

de Rallis (CPR); Campeonato de Portugal Clássicos de Rallis (CPCR); 

Campeonato de Portugal GT de Rallis (CPGTR); Campeonato Norte de Rallis 

(CNR); Peugeot Rali Cup Ibérica e ainda Challenge R2 & You 2020, 

acarretando por esse facto um incremento nas dimensões financeira e 

logística; --------------------------------------------------------- 

Considerando que a prova, a organizar este ano, se reveste de uma 

complexidade acrescida em virtude da necessidade do cumprimento do 

plano de contingência definido pela Federação Portuguesa de 

Automobilismo e Direção Geral da Saúde; ---------------------------- 

Considerando que o apoio financeiro tem em vista a concretização de 

uma atividade de caráter desportivo geradora de dinâmicas benéficas 

para a população, pelo seu inquestionável contributo no convívio da 

população; --------------------------------------------------------- 

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

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

Considerando que o protocolo de colaboração a celebrar com a 

associação, 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. ------------------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: ------------------------------------- 
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a. Que seja apoiada a Associação “C.A.M.I – Clube Aventura do 

Minho”, no valor de 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros); -------- 

b. Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do protocolo de 

colaboração a celebrar com a associação, conforme documento anexo a 

esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente da Câmara Municipal 

a outorgar, em representação do Município, o referido documento; ---- 

c. Remeter a presente proposta à Divisão de Gestão Financeira para 

ulterior operacionalização; ---------------------------------------- 

d. A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubrica 

04.07.01.02 em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação documentos 

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

Chaves, 16 de agosto de 2021 ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, (Nuno Vaz) ----------------------- 

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

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO --------------------------------- 

PRIMEIRO OUTORGANTE: Câmara Municipal de Chaves, com sede na Praça de 

Camões, 5400-150 Chaves, com o NIPC 501 205 551, aqui representada 

pelo seu Presidente, Nuno Vaz Ribeiro. ------------------------------ 

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

SEGUNDO OUTORGANTE:  C.A.M.I. – Clube Aventura do Minho, 

abreviadamente designada por CAMI, com sede na Avenida das Caldas, 

Centro Comercial Foto Aliança, em Monção, com o NIPC 513 112 790, 

legalmente representada pelo Presidente da Direção, Rui Nuno de Sousa 

Loureiro. ---------------------------------------------------------- 

É celebrado o presente protocolo que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: --------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

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

O presente protocolo tem por objeto o apoio das ações previstas no 

Plano de Atividades da Associação, mais precisamente a conceção, 

organização e divulgação, Rali do Alto Tâmega, recentemente denominado 

“Rali da Água – CIM Alto Tâmega”, prova pertencente ao Campeonato de 

Portugal de Ralis, divisão rainha do Automobilismo a nível Nacional, 

tutelado pela FPAK, no que concerne ao troço que integra a área do 

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

Cláusula Segunda --------------------------------------------------- 

(Ações a empreender) ----------------------------------------------- 

Pela CAMI: --------------------------------------------------------- 

- Proceder ao levantamento e reconhecimento do percurso onde se vai 

realizar a prova; -------------------------------------------------- 

- Elencar os locais destinados ao público, que pretenda de forma 

segura, assistir à prova; ------------------------------------------ 

- Colocação de barreiras de proteção; ------------------------------ 

- Delimitar obstáculos inerentes à prova desportiva; --------------- 

- Colocação de sinalética. ----------------------------------------- 

Pelo Município de Chaves: ------------------------------------------ 

- Pagamento do valor consubstanciado na Proposta nº. 82/GAP/2021, 

presente em reunião ordinária de Câmara Municipal, de 19 de agosto de 

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

Cláusula Terceira -------------------------------------------------- 

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

A gestão do contrato será efetuada pelo Chefe de Divisão de Juventude 

e Desporto, José Maciel Rua Duque, que avaliará o desempenho das 

tarefas realizadas pela CAMI. --------------------------------------- 

Cláusula Quarta ---------------------------------------------------- 

(Disposições Finais) ----------------------------------------------- 



                                                                F. 42 

                                                                  _____________________ 

 
As omissões ao presente protocolo serão analisadas e resolvidas pelas 

partes envolvidas. -------------------------------------------------- 

O presente protocolo é feito em duplicado, sendo um exemplar entregue 

a cada um dos Outorgantes. ------------------------------------------ 

Chaves,  de agosto de 2021. ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves,(Nuno Vaz) --------------- 

O Presidente da Direção do CAMI,(Rui Loureiro) --------------------- 

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

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

vereador do Partido Social de Democrata, Senhor Arqtº. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, tendo, sobre a matéria, referido que será sempre 

favorável a eventos desta natureza, para valorizar Chaves, porém sendo 

o mesmo realizado em setembro e em pré-campanha soa um pouco a 

eleitoralismo, e como tal abstém-se na presente votação. ------------

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

Seguidamente, usou da palavra a vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Drª. Maria Manuela Pereira Tender, tendo, sobre o assunto em 

apreciação, referido que já no ano anterior votou contra a concessão 

de um apoio semelhante, por considerar um valor avultado. Acresce que 

a C.A.M.I. não é uma Associação da terra, e que com o contributo de 

Chaves, de Boticas e de outras entidades, têm financiamento para 

realizar atividades o ano inteiro, razões que justificam o seu voto 

contra. ------------------------------------------------------------

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

De seguida, usou da palavra, o vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Carlos Alves Neves, tendo apresentado, por escrito, a 

seguinte declaração, que se transcreve: ----------------------------- 

“Rali da Água = CIM Alto Tâmega ------------------------------------ 

Sobre este assunto, gostaria de saber o seguinte: ------------------ 

1 – A razão de terem alterado o nome do evento. -------------------- 

2 – A razão de ser o Clube Aventura do Minho (CAMI) e não o Clube das 

Pedras Salgadas, que á da nossa região. ----------------------------- 

3 – Será porque há um diferendo em tribunal entre os dois clubes, e a 

Câmara de Chaves é parcial, apoiando um em detrimento de outro? Qual 

a razão desta mudança de nome deste evento? ------------------------- 

4 – Sendo Rali da Água – CIM Alto Tâmega, porque é que apenas as 

Câmaras de Chaves e Boticas são as únicas patrocinadoras. ----------- 

5 – Estando o país em situação de pandemia, acha, senhor Presidente, 

que vai garantir a segurança das pessoas, ao nível do que exige a DGS, 

em termos de distanciamento social? --------------------------------- 

Assim, considerando que não é oportuno a realização de tal prova, que 

ao contrário do preconizado na proposta, não vai ser mais valia para 

o concelho, esbanjando assim 45 000 euros, ao erário municipal, verba 

essa que seria mais valia e mais bem empregue para suprir carências 

várias nas aldeias, algumas delas esquecidas por este executivo. ----

Voto contra. ------------------------------------------------------- 

O Vereador, João Neves.” ------------------------------------------- 

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

Em resposta às intervenções exaradas, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz, teceu os seguintes comentários: ----------- 

Primeiro: É com satisfação que vê um evento desta magnitude, disputado 

por vários territórios, ser realizado em Chaves. Para este Rali entrar 

no campeonato nacional, outros saíram. Outros municípios têm assumido, 

com eventos desportivos da mesma natureza, compromissos financeiros 

de valor muito superior ao valor constante da proposta. O Município 

de Chaves tem apoiado este e outros eventos, como por exemplo o 

“Portugal de Lés-a-Lés”, por serem importantes para a afirmação do 
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território, para a atração de pessoas a nível local, regional e 

nacional, e até internacional, representando, seguramente, uma mais 

valia para a nossa economia local.  A prova não é organizada pelo 

município de Chaves, nem pelo município de Boticas, e não havendo 

nenhuma associação local com capacidade e “know how” para promover um 

evento deste tipo, foi aceite que a mesmo pudesse ser feita por uma 

associação com provas dadas neste tipo de eventos desportivos. Não há 

nenhum clube na região com capacidade, competência e reconhecimento, 

pela respetiva Federação, para realização do evento, sendo certo que 

já se vai na terceira edição, pelo que, tal evento, não é só realizado 

em ano de eleições. ------------------------------------------------- 

Considera que é uma aposta ganha. ----------------------------------- 

Referiu, ainda, que é a Federação de Automobilismo e Karting que define 

o calendário e local de realização das provas, pelo que nem o município 

de Chaves, nem o de Boticas têm qualquer capacidade de interferir 

nessa matéria. Se esta prova não fosse realizada em Chaves, seria com 

certeza realizada noutro município qualquer, tendo em conta várias 

variáveis: equipas, pilotos e patrocinadores. E que se a informação 

por si prestada não for suficiente para esclarecer o Senhor Vereador, 

sugere que a valide junto do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Boticas. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara questionou se a realização do evento é 

uma ação eleitoralista em Chaves e se em Boticas, não é? ----------- 

Afirmou, ainda, o Senhor Presidente da Câmara, não perceber os 

comentários tecidos pelo Senhor vereador João Neves, uma vez que 

considera boas as iniciativas de apoio aos empresários locais e 

considera estas más, já que a realização de um evento desta dimensão 

se traduz em mais-valia para os empresários locais. Acrescentou, 

ainda, que há a dimensão regional mediante a agregação da CIM, mesmo 

que não seja possível realizar o evento nos seis concelhos, tendo, no 

entanto, o evento tido a aprovação de todos os municípios que 

constituem a CIM, para a sua realização em Chaves e em Boticas. ---- 

Segundo: Há uma Associação em Vila Pouca de Aguiar, que queria ter 

benefícios económicos devido a este evento. Existe a decorrer um 

processo em Tribunal com uma associação das Pedras Salgadas, em virtude 

da mesma se querer apropriar do nome do território do Alto Tâmega, 

sendo certo que tal diferendo é com a CIM e não com os municípios de 

Chaves ou Boticas. -------------------------------------------------- 

Assim, o apoio a dar por este município à associação C.A.M.I., no 

âmbito da realização do “Rali da Água – CIM Alto Tâmega”, 

consubstancia, nos termos da Lei nº 75/2013, a concessão de um apoio 

a uma associação que promove a realização de um evento de relevante 

interesse municipal. ------------------------------------------------ 

No passado, e em executivos em que o Senhor vereador João Neves 

participou, gastou-se mais dinheiro em juros, cerca de 3,2 milhões de 

euros, e vem agora criticar um evento de interesse municipal, com 

relevante impacto económico no concelho de Chaves, cujo encargo é de 

45.000,00 euros. Porventura o Senhor Vereador, João Neves, já se deve 

ter esquecido das muitas dezenas de milhares de euros que foram gastos 

com o Lifestyle, evento de promoção do jet-set, que até teve o 

patrocínio de viagem de helicóptero. -------------------------------- 

A associação que organiza este evento não tem, por definição, escopo 

empresarial e não retira do mesmo quaisquer dividendos financeiros. - 

Relativamente à questão da saúde pública, não sendo o município a 

entidade organizadora não pode requerer nem autorizar nada, sendo 

certo, contudo, que a realização deste grande evento desportivo apenas 
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poderá acontecer após a validação do mesmo pela autoridade de saúde 

pública competente. ------------------------------------------------- 

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

referida proposta, com quatro votos a favor dos Vereadores do Partido 

Socialista, dois votos contra dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, Sr. João Carlos Alves Neves, e Dra. Maria Manuela Pereira 

Tender, e uma abstenção do Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas. 

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7. -– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VICE-PRESIDENTE, DR. 

FRANCISCO ANTÓNIO CHAVES DE MELO, NA AUSENCIA DO PRESIDENTE. ------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 8. -– 

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

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

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

 

 

3.3. ALTERAÇÃO DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM – PARQUE EMPRESARIAL 

DE CHAVES, PARCELA E 1 – OUTEIRO SECO – A.S. METAIS – FABRICO E 

LACAGEM, LDA – PROCESSO Nº 249/20 – INFORMAÇÃO Nº 1522/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.08.03. --------------- 

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 1614/21, referente ao processo n.º 

249/20, a firma, A.S. Metais – Fabrico e Lacagem Lda, na qualidade de 

proprietária, solicita, aprovação do projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de 

construção1 de um armazém, com alvará de obras de construção n.º 70/21, 

                                                           
1 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 



                                                                F. 45 

                                                                  _____________________ 

 
com validade até 2021-10-31, sito, na parcela E1, na unidade operativa 

5 - Área de ampliação da Plataforma Logística, do Parque Empresarial 

de Chaves – Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 15.895,85 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3280-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4567/20190729, da freguesia de Outeiro Seco.- 

2. ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1. A parcela de terreno, designada, por “Parcela E1”, resultou de 

uma operação de destaque, um prédio urbano, localizado no lugar do 

Campo Queimado, em concreto, na área de ampliação da Plataforma 

Logística de Chaves, de acordo com Informação n.º 17/SPMOT/2019, 

presente em reunião de Câmara datada de 27 de Maio de 2019. -------- 

2.2. Alvará de Obras de construção n.º 70/21, referente á construção 

de um armazém, de um piso, com a área bruta de construção de 7.333,00 

m2. ----------------------------------------------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

3.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ------ 

3.1.1. As alterações apresentadas, têm enquadramento legal no disposto 

no n.º 3, art.º 832, do DL555/99, de 16 de dezembro alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro (doravante 

designado RJUE), estando deste modo, sujeitas ao regime de Alterações 

á licença, previsto no n.º 7, do art.º 27, do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. ------------------------------------------- 

3.2 Nos instrumentos de Gestão Territorial -------------------------- 

3.2.1. De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 B, o prédio urbano, está inserido em solo de Classe 

2 – Espaços industriais, na área do Parque Empresarial de Chaves. --- 

3.3 – Na operação de destaque da unidade operativa 5 – área de 

ampliação da plataforma logística. ---------------------------------- 

3.3.1- Para a Parcela E1 (a destacar), constam as seguintes indicações, 

no quadro sinótico: ------------------------------------------------- 

- Área do lote = 15.895,85 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação máxima (65%) = 6.920,00 m2; ------------------- 

- Cércea máxima = 12,00 m ------------------------------------------ 

- Área bruta de construção máxima = 12.716,68 m2; ------------------- 

- Volume = 83.040,00m2; ---------------------------------------------  

- Área para efeitos do Ic (0,8m2/ m2) = 12.716,68 m2; --------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; --------------------------------- 

                                                           
2 Artigo 83.º - Alterações durante a execução da obra --------------- 

[…] ----------------------------------------------------------------  

1 — Podem ser realizadas em obra alterações ao projeto, mediante 

comunicação prévia nos termos previstos no artigo 35.º, desde que essa 

comunicação seja efetuada com a antecedência necessária para que as 

obras estejam concluídas antes da apresentação do requerimento a que 

se refere o n.º 1 do artigo 63. ------------------------------------- 

2 — Podem ser efetuadas sem dependência de comunicação prévia à câmara 

municipal as alterações em obras que não correspondam a obras que 

estivessem sujeitas a prévio licenciamento. ------------------------- 

3 — As alterações em obra ao projeto inicialmente aprovado ou 

apresentado que envolvam a realização de obras de ampliação ou de 

alterações à implantação das edificações estão sujeitas ao 

procedimento previsto nos artigos 27.º ou 35.º, consoante os casos.- 

4 — Nas situações previstas nos números anteriores, apenas são 

apresentados os elementos instrutórios que sofreram alterações. ---- 
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- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; -------------------------------- 

- Utilização prevista = serviços, armazenamento, comércio e 

indústria;---------------------------------------------------------- 

4. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

4.1. Ao abrigo do alvará de obras de construção n.º 70/21, com validade 

até 2021-10-31, foram licenciados para o lote os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área de implantação = 6.920,00 m2; -------------------------------- 

- Cércea = 12,00 m -------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 7.333,00 m2; --------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = armazém; ------------------------------------ 

4.2. As alterações ao projeto ao projeto que o requerente pretende 

licenciar são as seguintes: -----------------------------------------

4.2.1. “Alteração da configuração da geometria do lote, conforme 

acordo bilateral entre a entidade municipal e o requerente.” -------- 

4.2.2. “Alteração da arquitetura no que confere à altura prevista para 

a edificação.” ------------------------------------------------------ 

4.2.3. “Alteração de uso.” -----------------------------------------

4.3. São apresentadas plantas, cortes e alçados retificados, de acordo 

com as alterações propostas e planta de implantação sobre levantamento 

topográfico, com a permuta de áreas, retratando a nova configuração 

da geometria da parcela E1. ----------------------------------------- 

4.4. A alteração solicitada, no que se refere à configuração da 

geometria do lote, prende-se com necessidade de logística do 

empreendimento, em particular no que diz respeito á mobilidade no 

interior da parcela, não implicando, alterações na dimensão do lote, 

visto que, a área a ceder ao domínio público e a área a integrar no 

domínio privado do lote é a mesma, ou seja, de 759,30 m2. A área de 

759,30 m2, cedida ao domínio público e a integrar no domínio privado 

do lote, encontra-se demarcada na planta anexa á presente informação.- 

4.5. O projeto de alterações á arquitetura apresentado, prevê um 

aumento da cércea do edifício em mais 3 metros, ficando assim o 

edifício com uma altura de 16,00 metros. Este aumento, na altura do 

edifício, resulta da necessidade de instalação e uso de maquinaria 

industrial, na qual se concentra toda a produção e tendo esta uma 

necessidade de um pé direito mínimo e livre de obstáculos, de 13 

metros. ------------------------------------------------------------ 

4.6.- Para além do uso previsto no Alvará de Obras de construção n.º 

70/21, para armazém, solicita o requerente, o acrescento de um novo 

uso, para “indústria”. --------------------------------------------- 

5. RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

5.1. 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, cujo teor se mostra adequado. --- 

6. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

6.1. As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

39,95 euros. -------------------------------------------------------- 

6.2. O valor total das taxas a liquidar é assim de 39,95 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no anexo I da presente informação. -------------------- 

7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

7.1. Considerando que, com o projeto de alterações apresentado, o 

requerente propõe ceder ao domínio público, uma área de 759,30 m2, e 
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transpor para o domínio privado do lote a mesma área do domínio 

público, havendo nesta justa medida, somente uma Alteração da 

configuração da geometria do lote, onde se projeta a operação 

urbanística licenciada ao abrigo do Alvará de Obras de construção n.º 

70/21. Fundamenta o requerente este seu pedido, na necessidade de 

melhorar a mobilidade no interior do lote. ---------------------- 

7.2. Considerando, que o aumento da cércea do edifício, em mais 3 

metros, no caso individual e concreto, pode ter enquadramento no n.º 

3, do artigo 13 – Limitações à altura ou cércea dos edifícios, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, pelo facto de, este aumento da cércea ser 

necessário, pela natureza e funções previstas para o edifício. ------ 

7.3- Considerando, que o acrescento do uso “industria”, está previsto 

nos parâmetros urbanísticos, vertidos na operação de destaque, na 

unidade operativa 5 – área de ampliação da plataforma logística, os 

quais tiveram como base, o estabelecido no artigo 29.º-A do Regulamento 

do PDM, onde dispõe, que as regras de uso, ocupação e transformação 

do solo aplicáveis ao Parque Empresarial (PEC) são as estabelecidas 

na Secção III, (Espaços Industriais Classe 2), do Capítulo II, 

cumulativamente com as estabelecidas no Anexo V, do referido diploma 

legal. ------------------------------------------------------------- 

7.4. Considerando, que são apresentados, plantas cortes e alçados, de 

acordo com as alterações propostas e que não se mostra necessário, 

novos projetos de especialidades. ----------------------------------- 

7.5. Considerando, alvará de obras de construção n.º 70/21, se 

encontrava válido e não se mostra necessária, nova calendarização de 

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

7.6. Considerando, que o aditamento contempla os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área de implantação = 6.920,00 m2; -------------------------------- 

- Cércea = 16,00 m -------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 7.333,00 m2; --------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1 + mezanine; ----------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = armazém e indústria; ------------------------

8. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

8.1. Nestes termos, atenta aos fundamentos de facto e de direito 

anteriormente expressos, sou a propor, que o presente processo, seja 

presente na próxima reunião de Câmara, com vista à homologação da 

presente informação e neste contexto, ser igualmente deliberado 

deferir, o pedido de integração no domínio público municipal, de uma 

área de terreno de 759,30 m e de integração no domínio privado do 

requerente da mesma área (759,30 m2), configurando assim, uma alteração 

na configuração da geometria da parcela de terreno e referente ao 

licenciamento de uma operação urbanística de edificação - obras de 

construção de um edifício destinado a “armazém e industria”, sito, na 

parcela E1, na unidade operativa 5 - Área de ampliação da Plataforma 

Logística, do Parque Empresarial de Chaves – Campo Queimado, freguesia 

de Outeiro Seco no concelho de Chaves. ------------------------------ 

8.2. Caso, a Câmara Municipal delibere favoravelmente, o pedido de 

alterações ao imóvel, consubstanciado, em obras de construção de um 

edifício destinado a “armazém e indústria”: ------------------------- 

8.2.1. De acordo com o previsto no n.º 3, do artigo 83.º, do RJUE, 

deverá ser emitido o 1.º aditamento ao alvará de licença n.º 70/21. -

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 
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Áreas (m2) – sem aumento da área bruta de construção ----------------  

- Cálculo das taxas administrativas     ---------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV, n.º 17 e 18) ----------------------------- 

Emissão de aditamento ao alvará…………………………………………………39,95 €-----------                                                                             

Total a liquidar = 39,95 €. ---------------------------------------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 03 de agosto de 2021 ---------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ---------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU,  SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.04: ---------------------------------------- 

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 VICE-PRESIDENTE, DR. FRANCISCO CHAVES DE MELO, NA 

AUSENCIA DO PRESIDENTE, DATADO DE 2021.08.04. ---------------------- 

À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. LEGALIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LUGAR DE 

TAMBORIL, RUA DA MISERICÓRDIA Nº 58 – SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE – 

CHAVES – HEITOR GARCIA DOS SANTOS – PROCESSO Nº 262/99 – INFORMAÇÃO 

Nº 1563/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.08.09. -------------------------------------------------------- 

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 1423/21, referente ao processo n.º 

262/99, o Sr.º Heitor Garcia dos Santos, apresenta um pedido, de 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

na legalização das obras de alteração3, de uma habitação unifamiliar, 

com alvará de licença n.º 784/99 e 339/05, sito, na rua da 

Misericórdia, N.º 58 – Santo António de Monforte, freguesia de Santo 

António de Monforte no concelho de Chaves. -------------------------- 

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total de 2.612,00 m2, está inscrito na matriz com o 

n.º 1343 NIP, da freguesia de Santo António de Monforte. ------------ 

1.3- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 2.612,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1343 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1564/19981001, da freguesia de Águas Frias.- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Licença n.º 784/99, para construção de uma habitação, 

de sub - cave, cave e r/chão, com a área de 510,40 m2. -------------- 

                                                           
3 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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2.2- Alvará de Licença n.º 339/05, para “construção de muro”. ------ 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: --------------------------------------- 

- Certidão das Finanças; ------------------------------------------- 

- Certidão da conservatória do Registo Predial; -------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; ------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; -------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10. 000; -------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; ------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------ 

- Plantas à escala de 1:100;     ----------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100; --------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------ 

- Fotografias; ----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações; ------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores, 

subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto; ----------- 

- Pedido de isenção do plano de acessibilidade, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto; ---------------------------------- 

Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água, águas 

pluviais e drenagem de águas residuais, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto; --------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto; --------------------------------- 

- Dispensa do certificado energético; ------------------------------ 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do projeto estabilidade, subscrito por 

técnico habilitado a ser autor do projeto; ------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; --------------------------------- 

- Pedido de fornecimento de energia elétrica e Fatura da luz; ------ 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; -- 

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 de uma habitação unifamiliar. --------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 
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4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, o prédio urbano, está inserido em dois espaços distintos: 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 

florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ------------------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ---------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO -------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração de uma 

habitação unifamiliar, de subcave, cave e r/chão, com a área bruta de 

construção de 510,40 m2, sem aumento de área, relativamente á 

construção licenciada ao abrigo da lic.ª de construção n.º 784/99. -- 

5.2- As alterações na habitação unifamiliar, são ao nível do projeto 

de arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao 

abrigo da Licença para obras n.º 784/99, uma vez que as obras incidem, 

em alterações interiores, alteração de fachada e na altura da 

edificação, mantendo o imóvel a área de implantação, área de construção 

e alinhamentos inicialmente licenciados. ---------------------------- 

5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2021-07-15, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”20/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ------------------------------------------ 

5.4 - Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de 

alteração. --------------------------------------------------------- 

5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

5.6- Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 3 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

5.7- A operação urbanística, que se pretende legalizar, integra-se com 

naturalidade na envolvente, possui boas condições de habitabilidade. 

Não põe em causa a criação de rede viária estruturante, nem comporta 

sobrecarga excessiva nos sistemas e redes, pelo facto de se manter a 

tipologia existente na envolvente imediata. ------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

plano de acessibilidades, do autor dos projetos de especialidades, 

cujos teores se mostram adequados. ---------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ---------------------- 

7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. ------------------------------------------- 
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7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 

1.122,88 euros. ----------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.122,88 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos licenciados ao abrigo do alvará de licença de 

construção n.º 784/99, no que diz respeito, á área de implantação, 

área de construção e alinhamentos inicialmente licenciados. --------- 

8.3- Considerando, que o aumento na altura da edificação de 5,5 metros, 

para 6,8 metros, cumpre as disposições previstas na subalínea iii), 

da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------- 

8.4 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos. ----------------------------------------------------------- 

8.5- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

8.6- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

alteração, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que, 

o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. ------------------------ 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração, da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 
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de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar; --------------------

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 ------------- 

QUADRO I ----------------------------------------------------------- 

Cálculo das taxas administrativas      ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 15    
Reconstrução ou alteração    

   a) 
 Por metro quadrado de área de intervenção 510,40m2  2,20 € 1.122,88€ 

Art76, 

n.º6 Vistoria 
 55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      1.122,88€ 

 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 1.122,88 € ---------------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 09 de agosto de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU,  SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.09: --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.09: --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.5. PEDIDO DE LICENCIAMENTO – AMPLIAÇÃO DE SUPERFÍCIE COMERCIAL – 

AVENIDA DA TRINDADE, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE – LIDL & COMPANHIA – PROCESSO Nº 258/20 – INFORMAÇÃO Nº 

1559/SCOU/2021 DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.08.09. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. Através dos requerimentos n.º 1640/21 e 1875/21, referente ao 

processo n.º 258/20, a firma LIDL & COMPANHIA, na qualidade de 

proprietária, apresenta um pedido de licenciamento, visando a 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada 
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em obras de ampliação4, de uma superfície comercial da insígnia “Lidl 

& Cia”, com alvará de obras de construção n.º 424/06, aditamento n.º 

30/20 e comunicação prévia n.º 1/21, sito, na Av.ª da Trindade, União 

das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de 

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

1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 10.608,22 m2, está 

omisso na matriz e descrito na conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 56/20050624, da freguesia de Santa Cruz/Trindade. --------------- 

2. ANTECEDENTES    -------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de Obras de Construção n.º 424/06, para “construção de uma 

superfície comercial”, com a área de 2.094, 35 m2. ------------------ 

2.2. Alvará de Autorização de Utilização n.º 09/07, para 

“estabelecimento comercial”. ---------------------------------------- 

2.3. Aditamento n.º 30/20, para obras de alteração da funcionalidade 

do espaço interior, alteração de fachada e reorganização do espaço 

exterior, no que se refere aos lugares de estacionamento. ---------- 

2.4. Comunicação Prévia n.º 1/21, relativa a obras de reorganização 

da área destinada a armazém e cais noturno, atualização de mobiliário 

da padaria, adaptação das zonas técnicas, criação de antecâmara de 

acesso às instalações sanitárias, revestimento das zonas técnicas com 

lâminas horizontais e colocação de uma pala de vidro na entrada 

principal do edifício. ---------------------------------------------- 

3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

abril, nomeadamente: ----------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial, referentes ao prédio; 

Caderneta Predial Urbana; ------------------------------------------ 

- Levantamento fotográfico; ---------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatística; ---------------------------------- 

- Declaração do autor do levantamento topográfico; ----------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------ 

- Levantamento topográfico à escala 1/500; ------------------------- 

- Planta de implantação/arranjos exteriores à escala de 1: 200; --- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------ 

- Estimativa do custo total da obra; ------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1/2 000; -------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10 000; --------- 

- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------ 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, especialidades e pelo coordenador de projeto, quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; ---------  

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos; ------------------------------------------------------ 

-Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ---------------------------------------------- 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; --------------------------------------------------- 

- Declaração de não apresentação do plano de acessibilidades, 

subscrito por técnico legalmente habilitado, para o efeito; -------- 

- Declaração de não apresentação de Ficha de Segurança Contra Incêndio, 

subscrito por técnico legalmente habilitado, para o efeito; --------- 

                                                           
4 «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; --------------------------------------------------------- 



                                                                F. 54 

                                                                  _____________________ 

 
- Memória Descritiva e Justificativa; ------------------------------ 

- Plantas à escala 1:100; ------------------------------------------ 

- Cortes transversais e longitudinais à escala 1:100; -------------- 

- Alçados à escala 1:100; ------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; ------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de Estabilidade, subscrito por técnico 

legalmente habilitado, para o efeito; ------------------------------ 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

na alínea c) do n.º 2 art.º 4 do Dec.- Lei 555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014 de 9 de Setembro, por se tratar de obras de ampliação 

em área não abrangida por operação de loteamento, estando deste modo 

sujeita a licença administrativa. ----------------------------------- 

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ---------------- 

4.3. No Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração – Decreto – Lei n.º 10/2015 de 16 de 

janeiro ------------------------------------------------------------ 

4.3.1. O pedido apresentado, tem enquadramento legal na alínea b) do 

n.º1 do artigo 4.º do Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16/01. ---------- 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1. O requerente solicita, o licenciamento, das obras de ampliação, 

de um edifício destinado a superfície comercial da insígnia “Lidl & 

Cia”, com alvará de obras de construção n.º 424/06, aditamento n.º 

30/20 e comunicação prévia n.º 1/21, com uma ampliação da área bruta 

de construção de 35,96 m2, contígua ao alçado principal do imóvel. -- 

5.2. O novo espaço, resultante da ampliação da superfície comercial 

da insígnia “Lidl & Cia”, destina-se á reciclagem de vasilhame e será 

agregado ao edifício principal e constituirá uma função complementar 

com entrada autónoma pelo espaço público. Trata-se de uma construção 

em painéis de betão prefabricado e vãos envidraçados, preparada 

especificamente para a função a cumprir. ---------------------------- 

5.3. Para albergar a nova valência de reciclagem de vasilhame, haverá 

uma redução de quatro lugares de estacionamento, resultante da 

relocalização da box dos carrinhos para uma das ilhas de 

estacionamento. ----------------------------------------------------  

5.4. A operação urbanística, consubstanciada, na ampliação da 

superfície comercial da insígnia “Lidl & Cia”, compagina-se com os 

afastamentos existentes na envolvente imediata, os alinhamentos à via 

pública com a qual confronta, uma altura da edificação de 4,7 metros 

e o índice de construção do solo, ao propor um valor de 0,2 m2/m2. 

Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita as 

regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º da 

Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.5. Face à tipologia do imóvel previsto (estabelecimento comercial) 

e à área bruta de construção do mesmo (ampliação), a proposta cumpre 

o especificado na alínea d), do n.º 3, do artigo 12.º da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, uma vez que contempla no 

interior do seu prédio 141 lugares de estacionamento automóvel, o qual 
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é superior ao valor mínimo de 43 lugares previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

5.6. O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de abril, designadamente, pra o caso 

individual e concreto em apreciação, com termo de responsabilidade de 

Estabilidade, subscrito por técnico legalmente habilitado, para o 

efeito. ------------------------------------------------------------

6. RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

  6.1. O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, especialidades e coordenador do 

projeto, cujos teores se mostram adequados. ------------------------- 

7.TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ------ 

7.1. De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 61,85 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 

163,50 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3. O valor total das taxas a liquidar é assim de 225,35 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

8. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 

8.1. Considerando, que a intervenção proposta, pela sua materialidade 

e dimensão, não altera a imagem e funcionalidade do edifício principal, 

nem a sua envolvente. ---------------------------------------------- 

8.2. Considerando, que a operação urbanística, consubstanciada, na 

ampliação de um espaço comercial, respeita as regras e parâmetros de 

edificabilidade, previstos na alínea a1) da subalínea i) do n.º2 do 

artigo 19.º da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, pelo facto 

de propor: um índice de construção de 0,20 m2/m2, uma cércea de 4,70 

metros e um número de pisos de 1. ----------------------------------- 

8.3. Considerando, que o uso pretendido e existente, para comércio, 

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. ---------- 

8.4. 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. -------- 

8.5. Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de ampliação de um espaço, destinado a “estabelecimento de 

restauração e bebidas”, dispõe do prazo de 1 ano, a contar da data da 

notificação do ato de licenciamento, para requerer a emissão do 

respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, 

de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. -------------------------- 

8.6. 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 
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alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado. ---------------------------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

9.1.1. Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 1640/21. -------------------------------------- 

9.1.2. Considerando, que são apresentados sob requerimento n.º 

1875/21, datado de 3 de agosto de 2021 os projetos de especialidades 

exigíveis, nos termos da lei, propõe-se, o licenciamento das obras de 

ampliação, da superfície comercial da insígnia “Lidl & Cia”. -------- 

9.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. ------- 

9.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel: ---------------------------------------------------------- 

9.3.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE; --------------------- 

9.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008 de 3 de Março, para 

que se possa emitir, o 2.º aditamento ao alvará de licença de 

construção n.º 424/06, 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): --------------------------------------------------------- 

- Espaço comercial, com aumento de área de 35,96. ------------------ 

QUADRO I ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------ 

 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)     

QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,20 0,20   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 1 0,19 0,19   
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 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,52 0,52   

       

C - Custo das obras existentes na via pública   1,72      

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   35,96 m2 

      

 

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e indústria     

  - n.º 4 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 61,85   € 

QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

Cálculo das taxas administrativas ---------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 17 Emissão de Aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º 4 Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 
      

a) 

 Até 300 m2 de área bruta de construção 
1 

111,35 

€ 
111,35 € 

b) 

 De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 
0 

222,60 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 
0 

556,55 

€ 
0,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 1 12,20 € 12,20 € 

  TOTAL      

     

163,50 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 61,85 € + 163,50 € = 225,35 € -------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 09 de agosto de 2021 ---------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------  

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU,  SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.09: --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.09: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.6. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – QUINTA DAS MIMOSAS, LOTE 

12 – LOTEAMENTO 2/04 – SANTA MARIA MAIOR – JOÃO FRANCISCO FAUSTINO 

MARTINS – PROCESSO Nº 588/21 – INFORMAÇÃO Nº 1574/SCOU/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.08.10. --------------- 
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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 1719/21, referente ao processo n.º 

588/21, o Sr.º João Francisco Faustino Martins, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção5, de uma habitação unifamiliar, sito, no lote 

12, do loteamento titulado pelo Alvará n.º 02/2004- Quinta das Mimosas, 

freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. --------------- 

1.2- O lote de terreno tem a área total de 225,00 m2, está inscrito na 

matriz com o n.º 40 e descrito na conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 13/20040615, da freguesia de Santa Maria Maior, é parte 

integrante do alvará de loteamento 02/2004. ------------------------- 

2 – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

2.1 - Loteamento titulado pelo Alvará n.º 02/2004. ----------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; ------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10.000; ------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; -------------------------- 

- 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 do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; -------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e respetivo 

plano; ------------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; ------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 500; -------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------  

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1:500; -----------------  

- 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; ------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; --------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ----------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; -- 

- Estudo de comportamento térmico; --------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------ 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------ 

- Ficha Eletrotécnica; --------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------ 

                                                           
5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ----------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ---------- 

- Ficha de caracterização do lote; --------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se tratar 

de um procedimento de legalização de obras de construção de uma 

habitação unifamiliar. ---------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o lote de terreno está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------ 

4.3- No alvará de loteamento 02/04 --------------------------------- 

- Área do lote = 225,00 m2 ------------------------------------------------------------------ 

- Área de implantação = 102,00 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 232,00 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 3; --------------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 0 --------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar ----------------------- 

- Cércea =11,50 m; -------------------------------------------------- 

- Volume de construção = 649,60 m3; --------------------------------- 

- Número de fogos = 1; ---------------------------------------------- 

4.4 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------

4.4.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. -------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO -------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 232,00 m2. A 

edificação foi levada a efeito sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio. ------------------------------------------------- 

5.2- O requerente propõe legalizar no lote os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 225,00 m2 ------------------------------------------------------------------ 

- Área de implantação = 102,00 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 232,00 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 3; --------------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 0 --------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar ----------------------- 

- Cércea =9,45 m; --------------------------------------------------- 

- Volume de construção = 600,40 m3; --------------------------------- 

- Número de fogos = 1; ---------------------------------------------

5.3 – O edifício no qual se pretende legalizar as obras de construção, 

com a área bruta de construção de 232,00 m2, não consubstancia, a 

dispensa de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos 

no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido 

de legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, ficando deste modo, dispensado da 

vistoria prévia prevista, para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas. --------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 
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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, do autor 

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ---------------------- 

7.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com 

o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação 

urbanística. ------------------------------------------------------- 

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 

89,20 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 89,20 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. -------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ----------- 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- O projeto de legalização, apresentado pelo requerente, cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 02/2004, pelo facto de cumprir 

os parâmetros urbanísticos nele previsto. --------------------------- 

8.3- Considerando, que são apresentados, todos os elementos/documentos 

técnicos previstos no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

enquadrando-se o pedido de legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, 

do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, fica deste 

modo, o procedimento, dispensado da vistoria prévia prevista, no n.º 

6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação (RMUE). --------------------------------- 

8.4- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º- C, do RMUE. -

9- PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 
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requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. --------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 ------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 28,00       28,00 

Piso 1 102,00       102,00 

Piso 2 102,00       102,00 

TOTAL 232,00 0,00 0,00 0,00 232,00 

Cércea – 9,45 ml ---------------------------------------------------                                                             

volume – 600,40 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 ----------------------------------------------------------- 

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 2 Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 0 78,05 € 0,00 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 1 89,20 € 89,20 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

  TOTAL      89,20 € 

TOTAL A PAGAR……………………………………………………………∑= 89,20 €---------------------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 09 de agosto de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ---------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU,  SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.10: --------------------------------------- 

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, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.11: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE VILELA 

SECA – LUGAR DA ESTRADA DE BARREIRINHA – VILELA SECA – JUNTA DE 

FREGUESIA DE VILELA SECA – PROCESSO Nº 504/21 – INFORMAÇÃO Nº 

1581/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
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URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.08.10. -------------------------------------------------------- 

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 1484/21, referente ao processo n.º 

504/21, a Junta de Freguesia de Vilela Seca, na qualidade de 

comodatária, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de alteração6 de um edifício (antiga escola primária), sito na estrada 

da Barreirinha – Vilela Seca, freguesia de Vilela Seca no concelho de 

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

2 – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

2.1- Não foram encontrados antecedentes do processo, nos arquivos 

desta edilidade. --------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: --------------------------------------- 

- Contrato de comodato; -------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; --------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5 000; -------------------------- 

- 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; -------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; -- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; ------------------------- 

- Planta de implantação, à escala de 1: 250; ----------------------- 

- Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; ------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100; --------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; --------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ----------------------------------------- 

- Desenho de alterações; ------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade de autor do projeto de estabilidade; ---- 

                                                           
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; ------------------------------------------------------------ 
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- Termo de responsabilidade de autor do projeto de abastecimento de 

água, drenagem de águas residuais e de águas pluviais; ------------- 

- Termo de responsabilidade de autor do estudo de comportamento 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de autor do projeto acústico; ---------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------ 

- Declaração de isenção do projeto 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 

na alínea a), do n.º1, artigo 7.º, do Decreto-Lei 555/99, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, doravante designado 

por RJUE, por se reportar a uma operação urbanística promovida por uma 

autarquia - freguesia, estando deste modo isenta de licença. --------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO -------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração de um 

edifício (antiga escola primária). As alterações no edifício, que se 

pretende legalizar, são ao nível do espaço interior e alteração de 

fachada, que se tornaram necessárias para o desenvolvimento de 

atividades culturais e de serviços. -------------------------------- 

5.2- O edifício (antiga escola primária), onde se pretende legalizar 

as obras de ampliação, é uma preexistência, pelo facto de se tratar, 

de um edifício que á data da construção não carecia de qualquer 

licença, em conformidade com o disposto na alínea a), do n.º 1, do 

art.º 57, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------------- 

5.3- Trata-se da antiga escola primária, com a área bruta de construção 

de 275,54 m2, 1 piso e uma cércea de 3,75 metros. As obras visaram 

adaptar o espaço, criar condições para o desenvolvimento de atividades 

culturais e de serviços. -------------------------------------------- 

5.4- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2021-07-29, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”23/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ----------------------------------------- 

5.5 - Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

                                                           
7 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as atividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou 

quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em vigor 

do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ----------------------------------------------------- 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ---------------------------------- 
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edifício, objeto de pedido de legalização das obras de alteração, pese 

embora, tenha sido sugerida a pintura exterior do imóvel. ----------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

plano de acessibilidades, do autor dos projetos de especialidades, 

cujos teores se mostram adequados. ---------------------------------- 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ----------- 

7.1-Considerando, que a edificação (antiga escola primária), encontra-

se interiormente em bom estado de conservação, (sendo certo, que na 

área do salão sofreu obras recentes), podemos admitir, que não 

desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere, pese embora, se considere que 

necessita de obras de restauro (pintura geral), das fachadas da 

edificação preexistente. -------------------------------------------- 

7.2- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos da construção preexistente, no que diz 

respeito, á área de implantação, área de construção e alinhamentos.  

7.3- O uso pretendido para o edifício, de “serviços”, respeita o 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo 

de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista. ---------- 

7.4- 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. ------------------- 

7.5- Face à tipologia do imóvel previsto (serviços) e à área bruta de 

construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea d), 

do n.º 3, do art.º 12.º, da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, uma vez que pode contemplar, no interior do seu prédio, 

área suficiente para 6 lugares de estacionamento automóvel, previstos 

naquela norma regulamentar. ----------------------------------------- 

7.6- A operação urbanística de legalização das obras de alteração do 

edifício (antiga escola primária) sendo este, património municipal e 

face ao contrato de comodato entre o Município de Chaves e a Juna de 

Freguesia de Vilela Seca é considerada uma operação urbanística de 

iniciativa pública abrangida pelo regime de isenção de controlo prévio 

previsto no n.º 2 do artigo 7.º, do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro.-- 

7.7- Tal isenção, prevista no artigo 7.º, do Decreto-Lei 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

Setembro, abrange também a desnecessidade de emissão de autorização 

de utilização (alvará), bastando que a câmara certifique o cumprimento 

dos projetos e a sua execução com as regras urbanísticas em vigor, 

estribando-se em termo de responsabilidade do projetista, sendo também 

definido em tal certidão o uso urbanístico. ------------------------- 

7.8- A certidão a que se faz referência no ponto anterior, substitui 

o alvará de autorização de utilização. -----------------------------

8- PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
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8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (alínea a), do n.º1 do artigo 7 

do RJUE, propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: ---- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada no regime previsto na alínea a), do n.º1, do artigo 7, 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 presente 

projeto e reconhecer que se encontram preenchidos os requisitos legais 

que permitem a emissão da certidão, a que se faz referência no anterior 

ponto 7.7, a qual, substitui o alvará de autorização de utilização do 

imóvel. ------------------------------------------------------------ 

Á Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 10 de agosto de 2021 --------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU,  SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.10: --------------------------------------- 

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, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.11: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.8. PROJETO DE ESPECIALIDADES – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – LUGAR DE 

PENEDO DO LOBO – ARCOSSÓ – VIDAGO (UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VIDAGO, 

ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS) – PAULO ALEXANDRE 

CARVALHO MENDES – PROCESSO Nº 264/20 – INFORMAÇÃO Nº 1541/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

SENHORA ARQUITETA, SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 2021.08.05. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------

O Sr. Paulo Alexandre Carvalho Mendes, na qualidade de proprietário, 

em sede de atendimento ao público, veio relembrar o pedido de isenção 

do pagamento de taxas que acompanhou o pedido de aprovação do projeto 

de arquitetura apresentado pelo requerimento nº 730/20, relativo à 

construção de uma habitação unifamiliar, localizada no lugar de Penedo 

do Lobo, na localidade de Arcossó, na freguesia de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, deste concelho de Chaves. -----

2. ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

1.1. O projeto de arquitetura referente ao processo supra indicado, foi 

aprovado condicionalmente por despacho superior de 13/05/2021, no 

seguimento da informação técnica nº 871/SCOU/2021. ------------------ 

1.2. O condicionamento da aprovação resulta do parecer favorável 

condicionado da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndio (CMDFCI), que foi na mesma data comunicado ao requerente para 

conhecimento e cumprimento integral. -------------------------------- 
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1.3. O deferimento do licenciamento a 3/8/2021, no seguimento da 

informação técnica nº 1506/SCOU/2021, onde é ainda calculado as taxas 

de licenciamento no valor de 448,95€ e as taxas de infraestruturas 

urbanísticas no valor de 685,48€. Nessa informação técnica, por lapso, 

não foi tida em consideração o pedido de isenção do pagamento de taxas 

em virtude de o proprietário ser cônjuge de bombeira. --------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO ---------------------------- 

2.1. O artigo nº 20 do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

devidas pela realização de operações urbanísticas prevê “Além das 

isenções ou reduções previstas no artigo anterior a Assembleia 

Municipal pode, por proposta da Câmara Municipal, através de 

deliberação fundamentada, conceder outras isenções totais ou 

parciais”. --------------------------------------------------------- 

2.2. Através de proposta n.º 101/GAPV/2015, presente em reunião de 

Câmara de 18 de setembro de 2015 e aprovada por Deliberação da 

Assembleia Municipal datada de 29 de setembro de 2015, foram atribuídas 

a elementos dos corpos de bombeiros do município de Chaves várias 

regalias entre elas a de “ser concedida a isenção do pagamento da taxa 

das licenças de construção, ampliação ou modificação de casa de 

habitação própria e permanente”. ------------------------------------ 

3. ANÁLISE DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS ------------------------- 

3.1. Pelo requerimento nº 730/20, foi ainda anexado cartão de cônjuge 

de bombeiro do Sr. Paulo Alexandre Carvalho Mendes para comprovar 

reunir os requisitos exigidos na proposta nº101/GAP/2015. ---------- 

3.2. Assim o peticionário (e seu agregado) encontra-se em condições de 

beneficiar do descrito na proposta nº101/GAP/2015 nomeadamente 

“isenção do pagamento da taxa das licenças de construção, ampliação 

ou modificação de casa de habitação própria e permanente”. --------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior o deferimento 

do pedido isenção do pagamento da taxa de licenciamento solicitado no 

valor de 448,95€ das obras de construção de habitação unifamiliar 

solicitados. ------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 5 de agosto de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. -------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.05. ---------------------------------------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 VICE-PRESIDENTE, DR FRANCISCO CHAVES DE MELO, NA 

AUSENCIA DO PRESIDENTE, DATADO DE 2021.08.05. ---------------------- 

À Reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

3.9. ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO - CADUCIDADE DEFINITIVA – LUGAR 

DO LOMBO – VILAR DE NANTES – CARRICO E ALVES LDA – PROCESSO Nº 4/06 – 

INFORMAÇÃO Nº 302/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URABANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 2021.08.09. ----------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 24/06/2021, sob a Informação nº 

168/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade das alterações ao alvará de Loteamento inicial, titulado 

pelo Alvará n.º 16/88,  em  nome  de  Luísa  Rocha  Barros  e  outros, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações. --- 

Tal decisão foi dada a conhecer, em 28/06/20216, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão.  -------------------------------------------------------- 

Consultado o processo, verifica-se que não veio, até à presente data, 

acrescentar nada ao processo que viesse alterar o sentido da decisão 

tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu nome qualquer 

outro registo.  ----------------------------------------------------- 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas a) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se no prazo de  um  ano  a  contar  da  notificação  do  ato  

de  licenciamento,  não  for  requerida  a  emissão  do respetivo 

alvará, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE. -------------------------------------------------------------- 

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

Encontram-se reunidas, na presente data, as condições impostas por lei 

para ser declarada a caducidade do pedido de alterações ao alvará de 

Loteamento n.º 16/88. ----------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito-------------------------------- 

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração definitiva da caducidade das 

alterações ao alvará de Loteamento n.º 16/88, apresentado junto deste 

Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do RJUE, na sua redação 

atual. ------------------------------------------------------------- 

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------------------  

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

Chaves, 9 de agosto de 2021 ----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------  

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU,  SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.09: --------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.10. -------------------------------------------------------- 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

3.10. LEGALIZAÇÃO – AMPLIAÇÃO DE FRAÇÕES DE EDIFÍCIO E COMÉRCIO – 

AVENIDA NUNO ÁLVARES – SANTA MARIA MAIOR – JOSÉ MARTINS DURO BORGES – 

PROCESSO Nº 353/21 – INFORMAÇÃO Nº 1572/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.08.10. -------------------------- 

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 1062/21 e 1559/21, referente ao 

processo n.º 353/21, o Sr.º João Martins Borges, na qualidade de 

procurador do proprietário Sr.º José Martins Duro Borges, solicita, 

um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de ampliação8, 

de um edifício de habitação coletiva e comércio, designadamente, nas 

frações “B” e “C”, sito, na Avenida Nuno Alvares, 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 720,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 3922 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1180/20090120, da freguesia de Santa Maria Maior. --------- 

2 – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

2.1- Licença de Obras n.º 738/92, referente á construção de um “bloco 

habitacional composto de cave, r/chão e dois andares, com a área de 

1.500,00 m2. -------------------------------------------------------- 

2.2- Nova licença n.º 572/93. -------------------------------------- 

2.3- Nova licença n.º 91/94. --------------------------------------- 

2.4 – Propriedade horizontal – Processo n.º 15/94. ----------------- 

2.5- Informação/Proposta n.º 75/DAG/FIS/2021. ---------------------- 

2.6- Alvará de licença de utilização n.º 31/94. -------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), designadamente: ------- 

- Certidões da Conservatória do Registo Predial; ------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:1.000; --------------------------- 

Planta de localização à escala 1:2.000; ----------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ---------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ---------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 

- Estimativa do custo total da obra; ------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

                                                           
8 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; -----------------------------------------------------------

- Quadro de áreas/ficha de medição; --------------------------------- 

Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; -------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:250; -------------------------- 

Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade acompanhado de 

relatório técnico; ----------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais e relatório 

técnico; --------------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações: ------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------ 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de ampliação de duas frações de um edifício. - 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47A, o prédio urbano, está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço 

Urbano e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ---------  

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ---------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O projeto agora apresentado, propõe o licenciamento das obras de 

ampliação de duas frações de um edifício de habitação coletiva e 

comércio. As frações “B” e “C”, destinam-se a comércio, situam-se no 

r/chão do edifício e tiveram um aumento da área bruta de construção 

de 45,60 m2 e 45,90 m2, respetivamente, com as obras levadas a efeito 

sem os necessários atos administrativos de controlo prévio. --------  

5.2-Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-06-08, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”14/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor foi dado a 

conhecer ao requerente, através da Informação/Proposta n.º 

1128/SCOU/2021, sob a qual recaiu despacho superior datado de 21 de 

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

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de ser 

necessário levar a efeito obras de correção e adaptação nas frações 

“B” e “C”, do edifício de habitação coletiva e comércio. ----------- 

5.4 - O requerente através do requerimento n.º 1559/21, datado de 29 

de Junho de 2021, apresenta elementos e soluções, por forma a 

ultrapassar, as considerações vertidas no auto de vistoria 

n.º”14/2021, designadamente, uma calendarização dos trabalhos, 

adequada às obras a necessárias para conclui a construção, 
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levantamento topográfico georeferênciado, declaração do topógrafo, 

quadro de áreas/ficha de medição e documento comprovativo de 

titularidade, das restantes frações do prédio urbano. -------------- 

5.5- A ampliação das frações, não altera os alinhamentos dominantes 

existentes e a manter na frente urbana em que se insere o prédio, de 

acordo com o disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, pelo facto 

de se projetar no alçado tardoz do edifício e ao nível do piso 0. --- 

5.6- O edifício de habitação coletiva e comércio, com dois fogos, de 

acordo com o está sujeito ao regime de propriedade horizontal, com a 

constituição de nove frações autónomas.Com as obras que se pretende 

legalizar, há um aumento da área bruta de construção das frações “B” 

e “C” e consequentemente uma alteração ao título constitutivo de 

propriedade horizontal. -------------------------------------------- 

5.7- Não há alteração ao uso preexistente do edifício, destinando-se 

o mesmo, habitação coletiva, comércio e/ou serviços, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, 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 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 174,77 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 

570,90 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 745,67 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 edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que as obras propostas visam concluir 

a construção. ------------------------------------------------------- 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na ampliação 

de duas frações de um edifício, compagina-se com os afastamentos 

existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos 

à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido, 

pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros 

de edificabilidade, previstos no artigo 19.º da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------- 

8.3- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de ampliação, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 
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calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam dotar o imóvel, de condições de salubridade, para o 

uso pretendido- “habitação coletiva, comércio e serviços”. --------- 

8.4- 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 ampliação das frações “B” e “C” , de um 

edifício de habitação coletiva, comércio e/ou serviços 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): --------------------------------------------------------- 

- fração “B”, com aumento de área de 45,60 m2; ---------------------- 

- fração “C”, com aumento de área de 45,90 m2; ---------------------- 

QUADRO I ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------ 

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         
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 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 1 0,39 0,39   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,52 0,52   

       

C - custo das obras existentes na via pública   1,91      

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   91,5 m2 

      

 

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e indústria     

  - n.º 4 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 174,77   € 

      

QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     ---------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará   66,95 € 

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 
91,50m2 3,30 € 

301,95 

€ 

n.º16 Prazo de execução das obras 12 12,20€ 146,40 

Art.76, n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      

570,90 

€ 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 174,77 € + 570,90 € = 745,67 € ------ 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 10 de agosto de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------  

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.10. --------------------------------------- 

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, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.11: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.11. PEDIDO DE CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE IMI/IMT – ALTERAÇÃO DE USO E 

BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO MISTO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO – RUA DIREITA 

Nº 175 A, 180 – SANTA MARIA MAIOR – JOÃO MORAIS PEREIRA – PROCESSO Nº 
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342/18 – INFORMAÇÃO Nº 249/UVCH/21 DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR EVA BASÍLIO, DATADA DE 2021.08.03. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

O Sr. João Morais Pereira na qualidade de comproprietário, veio através 

do requerimento nº 2688/20 e 1729/21, solicitar certidão comprovativa 

que o edifício que reconstruiu, na Rua Direita nº 175 a 183, em Chaves, 

se localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes 

efeitos:------------------------------------------------------------ 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº 215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); -----------------------------------------  

b) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ----- 

Documentos apresentados: ------------------------------------------- 

• Certidão Registo Predial; ------------------------------------- 

• Declaração não divida à Segurança Social; --------------------- 

• Declaração não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira; ---- 

• Certificado energético de todas as frações do prédio. --------- 

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

O prédio urbano está situado na Rua Direita nº 175 a 183, freguesia 

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

da Conservatória com o nº 1901/20090417 e inscrito na respetiva matriz 

predial urbana sob o artigo nº 7016. -------------------------------- 

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

1.2.1 O Sr. João Morais Pereira apresentou projeto de arquitetura no 

dia 15 de maio de 2018 através do requerimento nº 964/18. ----------- 

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

5 de julho 2018, com informação favorável da Divisão de Salvaguarda 

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

nº 30/19 em 8 de fevereiro de 2019. --------------------------------- 

1.2.3. Em 26 de maio de 2020, veio o requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 10 de 

agosto de 2020, com o nº 111/20. ------------------------------------ 

1.2.4. O requerente promoveu à realização das obras de reabilitação 

do prédio urbano referenciado, cujo processo consta de arquivo 

municipal com o nº 342/18. ------------------------------------------ 

1.2.5. O Sr. João Morais Pereira apresentou um requerimento em 3 de 

janeiro de 2020, registado na Autarquia com o número 21/20, com o 

pedido de certidão de isenção de IMI, sendo produzida informação nº 

25/DSCH/20, referindo que o pedido era extemporâneo, uma vez que o 

requerente deveria solicitar vistoria final, bem como apresentar 

caderneta predial com valor patrimonial atualizado e certificado  

energético  das frações. ------------------------------------------- 

1.2.6. Posteriormente, com o requerimento 1781/20, de 26 de agosto de 

2020, o referido Sr. requereu vistoria final do estado de conservação 

do aludido prédio, sendo esta necessária para a análise do cumprimento 

dos pressupostos para beneficiar da emissão de certidão de Isenção de 

IMI. --------------------------------------------------------------- 

1.2.7. De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 45º do Decreto-Lei 

nº 215/89 de 1 de julho -Estatuto dos Benefícios Fiscais, os prédios 

urbanos localizados em áreas de reabilitação urbana beneficiam de 

incentivos fiscais, desde que o estado de conservação após a 

reabilitação esteja dois níveis acima do atribuído anteriormente (de 
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acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 45º do Decreto-Lei referido). 

Para se comprovar os níveis de conservação será necessário que após a 

conclusão da obra, se proceda à vistoria final, a fim da comissão 

nomeada pelo Município avaliar o estado de conservação. -------------  

1.2.8. No dia 8 de outubro de 2020, pelo requerimento nº 2167/20 foi 

novamente solicitado certidão comprovativa que o edifício que 

reconstruiu se localiza em área de reabilitação e que foi recuperado 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para efeitos 

de isenção de IMI, tendo para tal apresentado anexo ao requerimento 

as cadernetas prediais devidamente atualizadas. Contudo, carecendo 

ainda da apresentação do certificado energético das frações do 

prédio.------------------------------------------------------------- 

1.2.9. Através da informação nº 386/UVCH/20, o requerente foi 

devidamente informado de que carecia a instrução do seu pedido da 

apresentação do certificado energético das frações do prédio (já 

anteriormente informado através da informação nº 25/DSCH/20). E que 

carecia também da apresentação dos documentos: declaração de não 

dívida à segurança social e ter a situação regularizada quanto a 

tributos próprios deste Município, para cumprimento do estabelecido 

no artigo 14º do referido 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, ao momento do requerimento, 

recentemente aprovado. --------------------------------------------- 

1.2.10. Pelo requerimento nº 2688/20, o Sr. João Morais Pereira, faz 

prédio emissão de certidão comprovativa de que o edifício que recuperou 

através das estratégias de reabilitação se encontra localizado na área 

de reabilitação urbana deste município, para efeitos de isenção de IMI 

por um período de três anos e para Isenção de IMT na aquisição do 

prédio. Para tal, fez junção de elementos em 19 de julho de 2021 por 

meio de requerimento 1729/21. --------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ---- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ----------------------------------- 
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Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------ 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. -- 

3.4. No dia 12 de fevereiro de 2019 a comissão municipal fez uma 

vistoria ao prédio, com vista a verificar as condições de segurança e 

de salubridade. A comissão considerou que o estado de conservação do 

imóvel, era para o prédio de Médio (nível 3), conforme consta das 

fichas de avaliação, anexas ao processo nº 342/18. ------------------ 

3.5. No dia 15 de setembro de 2020 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Bom (nível 4) para as frações 

A e B, e de Excelente (nível 5) para as frações C, D, E, F, G e H, 

conforme consta das fichas de avaliação, anexas ao processo supra 

referido. ---------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre em parte, o disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 45º do EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito 

pelo proprietário do imóvel, neste caso, subiram dois níveis acima do 

atribuído antes da intervenção, para as frações C, D, E, F, G e H. O 

mesmo não se verifica para as frações A e B. ------------------------ 

3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se que foram 

devidamente presentadas e estando em conformidade, considerando 

aumentam o desempenho térmico, em relação à situação do edifício antes 

da intervenção. ----------------------------------------------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.300%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: -------------------------------------------------- 

 

Imóvel 

Artigo matricial- 
Uso da unidade 

Data 

Avaliação 
VPT 

IMI  

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração C – 1º Esq Habitação 05/06/2020 25 540,00€ 76,62€ 229,86€ 

Fração D – 1º Drt Habitação 05/06/2020 36 630,00€ 109,89€ 329,67€ 
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Fração E – 2º Esq Habitação 05/06/2020 40 140,00€ 120,42€ 361,26€ 

Fração F – 2º Drt Habitação 05/06/2020 31 680,00€ 95,04€ 285,12€ 

Fração G – AF Habitação 05/06/2020 20 730,00€ 62,19€ 186,57€ 

Fração H – AF Habitação 05/06/2020 40 830,00€ 122,49€ 367,47€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 586,65€ e de 

1 759,95€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. ---------------------------------------------- 

3.9. No que respeita ao IMT, além se ver cumprida a vistoria, é 

considerando o período que decorre entre a data de aquisição do prédio, 

e a emissão do alvará de obras de reconstrução e alteração em 8 de 

fevereiro de 2019, não ultrapassou os três anos, pelo que para que tal 

seja analisado do cumprimento do prazo, é necessário que o requerente 

apresente escritura, segundo o que está estipulado na alínea b) do nº 

2 do EBF. ----------------------------------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome de Sr. João Morais Pereira, contribuinte nº 

157486966, por um período de três anos, dando cumprimento ao disposto 

no nº 4 do artigo 45º do EBF. --------------------------------------- 

4.2. Considerando que não sendo possível perceber que se o período que 

decorreu entre a aquisição do prédio e o início da obra de reconstrução 

não ultrapassou os três anos, propõe-se o requerente querendo 

beneficiar deste tipo de isenção, faça uso da apresentação de escritura 

de compra e venda do referido prédio, com base no estipulado na alínea 

b) do nº2 do artigo 45º do EBF. ------------------------------------- 

4.3. Face ao exposto na informação antecedente, referida no ponto 

3.9., propõe-se que seja solicitado ao requerente para, num prazo de 

15 dias, apresentar o documento, indispensável para avaliar o pedido, 

designadamente quanto ao seu procedimento, de forma a que o seu pedido 

seja ponderado. Caso esse prazo termine sem que seja prestado o 

esclarecimento solicitado, o pedido será rejeitado. ----------------- 

4.4. Considerando ainda que os documentos apresentados pela requerente 

estão de acordo com o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 

de 27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios 

Fiscais do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o 

reconhecimento das isenções), está em condições de ser presente em 

reunião de Câmara Municipal, no sentido do órgão executivo municipal 

deliberar sobre a presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do 

artigo 16º do Regime Financeiro das Autárquicas Locais e Entidades 

Intermunicipais. --------------------------------------------------- 

4.5. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica do 

Município encarregue de comunicar à Autoridade Tributária e 

Aduaneira.---------------------------------------------------------- 

4.6. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 03 de agosto de 2021, --------------------------------------- 

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

A Técnica Superior, Eva Basílio. ----------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU,  SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.03: --------------------------------------- 
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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 VICE-PRESIDENTE, DR FRANCISCO CHAVES DE MELO,NA 

AUSENCIA DO PRESIDENTE, 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.12. SOLICITA ALTERAÇÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/2020 – AREGOS – 

SANTA MARIA MAIOR – IMOANTOLIN LDA – PROCESSO Nº 11/01 – INFORMAÇÃO 

Nº 1583/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 

2021.08.11. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A firma IMOANTOLIN, LDA, através do requerimento nº 694/21, referente 

ao processo nº 11/01, na qualidade de proprietária de todos os lotes 

do loteamento com alvará nº 1/2020, que veio repor a disciplina 

urbanística consignada no alvará de loteamento n.º 1/2006, vem 

solicitar uma alteração à licença, localizada na Rua dos Aregos, na 

freguesia de Santa Maria Maior. ------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES/ENQUADRAMENTO ------------------------------------ 

2.1. Consultado os antecedentes constata-se que: ------------------- 

a) O pedido refere-se ao loteamento com alvará nº 1/2006, em nome 

de Fernando Manuel Gonçalves Fernandes Dias, onde são constituídos 7 

lotes para habitação coletiva e comercio, obras de urbanização, áreas 

de cedência ao domínio público, condicionantes de licenciamento, prazo 

para conclusão de obras e caução; ----------------------------------- 

b) Em 30 de novembro de 2017, a Câmara Municipal declarou a 

caducidade do alvará de loteamento, bem como da comunicação prévia nº 

3/11 que incidia sobre o lote nº 1, tendo como fundamento o 

incumprimento do prazo que estava estipulado para a conclusão das 

obras de urbanização e suas prorrogações, nos termos do nº 3, do artigo 

71º do DL. 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual; ---------- 

c) Em 16 de abril de 2019, acionamento da garantia bancária com o 

objetivo da Câmara Municipal se substituir ao loteador para efetuar 

as obras de urbanização, de acordo com o artigo 84º do RJUE; -------- 

d) Emissão do alvará de loteamento nº 1/2020, que veio repor a 

disciplina urbanística consignada no alvará de loteamento nº 1/2006, 

incorporando as alterações solicitadas pela firma IMOANTOLIN, LDA na 

qualidade de proprietária de todos os lotes, diminuindo o número de 

lotes de 7 para 4 e alterando as demais especificações do loteamento.- 

e) Contrato de urbanização entre o Município de Chaves e a 

Imoantolin Lda, referente às obras de urbanização e à área privativa 

dos lotes. --------------------------------------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------  

3.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os prédios em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ----------------- 
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b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre os 

prédios não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

3.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 

É requerida uma alteração à licença, nos termos do artigo 27º, do 

Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro e subsequentes alterações. ----------- 

4. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

4.1. O pedido de alteração em apreço consiste: ----------------------- 

a) Aumento do número de fogos dos lotes nº 2, nº 3 e nº 4 com um 

acréscimo de 3 fogos por lote, perfazendo 9 fogos a mais. Passando 

assim o alvará de loteamento de loteamento nº 1/2020 de 86 fogos para 

95 fogos; ----------------------------------------------------------- 

b) Aumento da área privativa dos lotes em 254 m2, de 1164,00 m2 para 

1.418,00 m2, com a previsão de mais lugares de estacionamento exterior, 

resultado do aumento do número fogos; ------------------------------- 

c) Diminuição e reconfiguração da área de cedência para espaços verdes 

e de utilização coletiva, infraestruturas em 254 m2, de 9930,00 m2 

para 9676,00 m2, consistindo na reconfiguração e relocalização da 

ligação do estacionamento privativo dos lotes à rua dos Aregos e 

diminuição das áreas verdes. ---------------------------------------- 

4.2. Não prevê alterar as restantes especificações dos lotes, nem demais 

infraestruturas. --------------------------------------------------- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------  

5.1. O pedido encontra-se instruído de acordo com o ponto nº 1 e no 

ponto nº 13, 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.  

5.2. A alteração incide sobre área já cedida para o domínio público 

municipal com o alvará nº 1/2020, que veio repor a disciplina 

urbanística do loteamento nº 1/2006, mais concretamente a diminuição 

da zona verde pelo aumento do parque de estacionamento privativo dos 

lotes. ------------------------------------------------------------- 

5.3. A empreitada em andamento das obras de urbanização está a ser 

acompanhadas pela Divisão de Obras Públicas deste Município, com o 

objetivo da Câmara Municipal se substituir ao loteador, de acordo com 

o artigo 84º do RJUE. Esta divisão emitiu o parecer nº 389/DOP/2021, 

anexo à presente informação, onde manifesta que não se verifica 

inconveniente nas alterações agora apresentadas. -------------------- 

5.4. Assim, a alteração em apreço, nos moldes em que foi apresentada, 

caso mereça aprovação superior, acarreta igualmente a alteração dos 

projetos de obras urbanização, como por exemplo do projeto de arranjos 

exteriores/arquitetura paisagística e subsequente aditamento ao 

contrato de urbanização entre o requerente e o Município. Tendo em 

conta as alterações a estes projetos, coloca-se à consideração 

superior, que venham a ser formalizadas em telas finais a apresentar 

pelo requerente/empreiteiro. ---------------------------------------- 

5.5. 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. -------------------------------------------------------------- 

5.6. 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.-------------------------------------------------------- 
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5.7. 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. ----- 

5.8. No que respeita aos lugares de estacionamento, estará cumprido o 

disposto do artigo 12º do regulamento do PDM, relativamente ao 

estacionamento privativo, e foi solicitada a dispensa do acréscimo de 

estacionamento público como prevê o artigo 39º do RMUE. ------------- 

5.9. 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 não haverá aumento da área bruta de construção não se 

aplicará a alínea b), do nº 2, do artigo 21º; ----------------------- 

c) Propõe ainda a diminuição da área anteriormente cedida para o 

domínio público de 254 m2. ------------------------------------------ 

5.10. Nesse pressuposto, deverá o Município ser compensado pelas áreas 

não cedidas de 254m2 conforme nº 3 do artigo 21º do Regulamento do 

PDM. --------------------------------------------------------------- 

5.11. 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; ---------------------- 

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). --------------------------------------------------------- 

5.12. Por aplicação da referida fórmula, e, considerando que o índice 

de construção da operação de loteamento de 0,75 m2/m2, correspondendo 

assim a “densidade inferior”. Resulta o montante da compensação no 

valor de 8.997,70€, 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 
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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 

8 997,70 € 
1 0,80 0,18 254,00 492,00 

 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

6.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, proposta de 

decisão de deferimento do pedido de alteração à licença de loteamento, 

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 8.997,70€. -----------------------------------  

6.2. Na sequência da aprovação do ponto anterior, 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 em causa, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme o previsto no artigo 71.º do citado diploma legal, devendo 

para o efeito instruir o seu pedido com os elementos mencionados no 

n.º 1  da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03. ------------------------ 

6.3. Coloca-se ainda à consideração superior, remeter-se a proposta de 

alteração para a Divisão de Administração Geral, de forma a articular 

com a Divisão de Obras Públicas, o eventual aditamento ao contrato de 

urbanização entre o Município e a requerente incidindo sobre as 

alterações às obras de urbanização inerentes à alteração fundiária 

agora aprovada. ----------------------------------------------------- 

6.4. 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: ---------------------------------------------------------- 

- Parecer da DOP nº 389/2021; -------------------------------------- 

- Contrato de urbanização. ----------------------------------------- 

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

Chaves, 11 de agosto de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. -------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, NA 

AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU,  SENHOR DR. RUI MIGUEL GOMES 

LOPES, DATADO DE 2021.08.13. ---------------------------------------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 MUNICIPAL, SR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 2021.08.16. ------------------------------------------------------ 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

  

 

1.1. AQUAE SALUTEM COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO - ANÁLISE 

DE ERROS E OMISSÕES E PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS ----------------- 

Foi presente a informação nº 407/2021, 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 no dia 2 de agosto de 

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

5 – Tendo em consideração que a proposta de aprovação de erros e 

omissões apenas poderia ser aprovada em reunião de Câmara e que, tendo 

em consideração a data limite para a pronúncia do órgão sobre os mesmos 

não era possível reunir extraordinariamente a Câmara em tempo útil, 

foi feita a aprovação pelo Sr. Presidente da Câmara, tendo o ato sido 

submetido a ratificação na reunião ordinária seguinte, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 35, do anexo I, da lei n.º 75/2013 de 12 

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

6 – O referido ato não foi ratificado, tendo a proposta de aprovação 

de erros e omissões e esclarecimentos ficado sem efeito, pelo que 

tendo sido ultrapassado o prazo previsto no artigo 50, o prazo para a 

apresentação das propostas foi prorrogado nos termos do n.º 1 do artigo 

64 do CCP.----------------------------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

1 - 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) 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. -------------------------------------------------- 



                                                                F. 82 

                                                                  _____________________ 

 
2 – Face aos pressupostos anteriores, a data limite de entrega das 

propostas será no próximo dia 6 de setembro de 2021, às 17h00, sendo 

a abertura das mesmas no dia 7 de setembro de 2021, às 10h00. A 

prorrogação de prazo é de 34 dias, tendo sido publicado o respetivo 

aviso em Diário da República---------------------------------------- 

Em anexo: ata do júri ---------------------------------------------- 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 13 de agosto de 2021--------------------- 

A Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) ------------------------------------------------- 

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

2021.08.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ---- 

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

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, tendo, sobre o mesmo, dito 

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

Usou o poder que a Lei lhe permite para despachar a Ata dos Erros e 

Omissões, elaborada pelo respetivo júri do concurso, no intuito da 

promoção da salvaguarda do interesse público. Registou que não se 

recorda de, em nenhum executivo anterior, a prática de um ato pelo 

Presidente da Câmara não ter sido ratificado, pelos membros do 

executivo camarário, acrescentando que ficou surpreendido com a 

leitura da ata. ----------------------------------------------------- 

O assunto vem agora à Câmara Municipal, a fim de a mesma praticar 

decisão administrativa, em vista à aprovação dos erros e omissões. -– 

Mais referiu, o Sr. Presidente, que a deliberação de não ratificação 

do despacho de aprovação exarado, sustentada nos votos contra dos 

senhores vereadores do Partido Social Democrata, Arqt. Carlos Penas, 

Sr. João Neves e Dra. Manuela Tender, e do Partido Socialista, Senhor 

Eng. Victor Santos, teve como consequência direta o atraso do respetivo 

procedimento concursal em período superior a um mês, sendo que é 

suscetível de colocar em risco a perda, no todo ou em parte, de 

financiamento comunitário, no valor de 849 983,00 euros, adstrito a 

tal investimento municipal, pois, de acordo com o termo de aceitação 

da candidatura, em anexo sob o nº09, a conclusão desta operação está 

prevista para 31/12/2022. ------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra o Senhor Vereador Eng. Victor Santos, 

dizendo que a apresentação de listas de erros e omissões é um artificio 

das empresas concorrentes para conseguirem algum tempo para 

apresentarem as propostas, particularmente numa altura em que muitos 

concursos ficam desertos. Afirmou, ainda, saber que é um processo 

complexo e que há falta de empresas a concorrerem, e entendeu que não 

era há pressa que deveriam ser apresentados e aprovados, a não ser por 

motivos eleitoralistas, tendo por isso votado contra. --------------- 

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

O Senhor Presidente da Câmara Municipal interveio dizendo que o 

projetista apresentou, na sequência da deserção do procedimento 

anterior, novo projeto com alteração dos preços unitários, e que o 

mesmo foi aprovado por unanimidade, sendo certo que o projetista é o 

mesmo e o projeto não sofreu quaisquer alterações de arquitetura ou 

especialidades. Reitera que a decisão de não ratificação, pode fazer 

perigar o financiamento, uma vez que se está em fase de conclusão do 

quadro comunitário 2013/2020.----------------------------------------  

Acrescentou, o Senhor Presidente da Câmara, que o Senhor vereador, 

Engº Victor Santos, era conhecedor da complexidade da obra, que o 
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segundo procedimento concursal tinha por base o mesmo projeto de 

execução do primeiro concurso público, que ficou deserto, apenas com 

o ajustamento para cima dos preços unitários, que em ambos votou 

favoravelmente a abertura dos respetivos procedimentos concursais, e, 

ainda assim, decidiu, diga-se com legitimidade, não ratificar um 

despacho de “mero expediente procedimental” igual a muitos outros que 

tinham merecido a sua concordância, aliás, diga-se, igual, em termos 

de natureza, a um outro, que, nessa mesma reunião de câmara, foi 

ratificado, o que revela incoerência. ------------------------------- 

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

O Senhor vereador Eng. Victor Santos, interveio dizendo que não há 

contradição com o seu voto relativo ao projeto do Centro de Recolha 

Oficial de Animais de Chaves, já que a obra do “Aquae Salutem” é uma 

obra complexa, e que a maioria das empresas fecha em agosto, pelo que 

as empresas concorrentes não têm quem apresente preços. Assim, não 

entendeu a pressa. ------------------------------------------------- 

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

O Senhor Presidente da Câmara Municipal reiterou a declaração de que 

existe risco fundado de perda de financiamento europeu, no caso do 

projeto do “Aquae Salutem”, coisa que não acontecerá no Centro de 

Recolha Oficial de animais de companhia (Canil e Gatil), que não 

dispõe, de momento, de qualquer financiamento externo ao orçamento 

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

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

O Senhor Vereador Arq. Carlos Penas, interveio afirmando que não se 

sentiu à vontade para votar favoravelmente na última reunião. -------

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

Por último, interveio a Sra. vereadora, Dra. Manuela Tender, dizendo 

que a obra é muito complexa e após os problemas ocorridos com o “Museu 

das Termas Romanas”, não deve a Câmara colocar em causa a realização 

de outra obra. Se as empresas apresentam erros e omissões, é porque 

necessitam de mais tempo para apresentarem as suas propostas. ------- 

Em resposta a esta consideração, o Senhor Presidente da Câmara disse 

que a questão dos erros e omissões não deve, nem pode ser confundida 

com a questão de prorrogação de prazo para a apresentação de propostas, 

pois aquela subfase procedimental visa permitir colocar 

esclarecimentos dos interessados quanto às peças concursais e 

identificar e corrigir erros e omissões de que as mesmas padeçam. --- 

Disse não perceber a correlação suscitada pela Senhora Vereadora do 

PSD, Dra. Manuela Tender, quanto à motivação ter votado contra a 

ratificação do aludido despacho e a vicissitudes a que tem estado 

sujeita a empreitada da Termas Romanas. ----------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) SUSPENSÃO DOS TRABALHOS. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 402/2021, 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, II Série, n.º 40 de 26 de fevereiro de 2021, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HEROIS DE CHAVES (PAMUS 2.3/LOTE 7”. - 
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2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 15 de abril de 2021, 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, no dia 9 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 399 100,00 € (trezentos e 

noventa e nove mil e cem euros) acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, importando destacar: ------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 15 de junho de 2021------------------------- 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de julho de 2021.-  

6. A empreitada consiste na requalificação parcial da Av. Heróis de 

Chaves, designadamente do troço entre a rotunda que dá acesso à Av. 

Marechal Carmona e à Rua Passera e Porras e a rotunda que dá acesso à 

Av. da Trindade, Rua Comendador Pereira da Silva, Rua Lourenço Pires 

Chaves e Rua Carreira de Tiro. Pretende-se dotar a via de comunicação, 

com melhores condições de conforto e segurança para os utentes, 

contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável. A 

intervenção abrange uma área aproximada de 7.074,00m2, numa extensão 

de 414m. Pretende-se assim, a reformulação geométrica da rotunda 

existente; o melhoramento das condições do sistema de drenagem; 

reformulação/substituição do pavimento existente; 

reformulação/substituição do sistema de sinalização e de segurança; 

reforço da estrutura verde; a substituição da conduta de abastecimento 

de água e a instalação de mais duas condutas de água para abastecimento 

dos ramais domiciliários; ajustamentos da rede de águas pluviais; 

ajustamentos da rede de infraestruturas elétricas. ------------------ 

7. A entidade executante vem, através de correio eletrónico datado de 

11/08/2021, solicitar a suspensão dos trabalhos, alegando para o 

efeito, a impossibilidade temporária de condicionamento de tráfego na 

zona de intervenção da empreitada. --------------------------------- 

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

1. Na presente data, em pleno mês de agosto, na cidade de Chaves, 

verifica-se um aumento considerável de transito automóvel e pedonal, 

resultante, do gozo do período de ferias dos emigrantes e outros 

visitantes. -------------------------------------------------------- 

2. A zona de intervenção da obra, desenvolve-se numa via de 

comunicação com bastante afluência de veículos, pois para além dos 

moradores, dá acesso a vários locais comerciais e à saída/entrada da 

cidade. ------------------------------------------------------------ 

3. Para o início dos trabalhos, torna-se necessário ocupar parte da 

via, o que irá condicionar o transito automóvel, provocando maiores 

demoras e consequentemente vários constrangimentos à população em 

geral. Do mesmo modo, o acesso, a movimentação das máquinas e a 

segurança dos trabalhadores e utentes da via de comunicação podem 

ficar comprometidos, não se obtendo o rendimento dos trabalhos 

conforme contemplado no plano de trabalhos. ------------------------ 

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

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte procedimento: -------- 

1. Submeter ao órgão executivo, a autorização da suspensão dos 

trabalhos da empreitada, por 38 dias, desde o dia 20 de julho de 2021, 

até ao dia 27 de agosto de 2021. ------------------------------------ 
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2. O pedido de suspensão apenas poderá ser deferido nas condições 

mencionadas no artigo nº367 do CCP, ou seja, desde que não implique 

assunção de quaisquer encargos por parte deste Município. ---------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada, para se proceder à outorga do auto de suspensão nos 

termos da presente informação. ------------------------------------- 

À consideração Superior--------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 12 de agosto de 2021--------------------- 

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

(Madalena Branco) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.08.13.  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.  

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

2021.08.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES – ADJUDICAÇÃO.-- 

Foi presente a informação nº 409/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—----- 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, nº 136, de 15 de julho de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves”. ------------------ 

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

Considerando que após a abertura das propostas apresentadas a 

concurso, se verificou que as propostas a seguir indicadas não foram 

consideradas propostas válidas: ------------------------------------ 

a) O concorrente “Anteros Empreitadas Soc. De Construções e Obras 

Públicas, S.A.” não apresenta, na sua proposta, nenhum dos documentos 

de apresentação obrigatória, mencionados na alínea e) do n.º 6 do 

programa de Procedimento, nem o seu valor é considerado válido. ----- 

b) O concorrente “Norteados, Lda.” apresenta declaração de não 

apresentação de proposta-------------------------------------------- 

Verifica-se que apenas a única proposta válida no presente concurso é 

a do concorrente “Espaços Vintage, Lda.”, com o valor de 595.800,00 € 

(Quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos Euros), IVA não 

incluído, com um prazo de 180 dias e uma baixa de praça de 0,10%.---- 

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

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------ 

1.  A adjudicação da empreitada à de empresa “Espaços Vintage, Lda.” 

pelo valor 595.800,00 € (Quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos 

Euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 180 dias, 

remetendo-se o mesmo relatório final à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal. --------------------- 

2. De salientar que o valor total da proposta (595.800,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo, 0102/07010307 0101 2017 I 

27, de referir que o valor de 200.000,00 € (Duzentos mil euros), IVA 
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não incluído, será faturado em 2021, o restante valor – 395.800,00 € 

(Trezentos e noventa e cinco mil e oitocentos euros), IVA não incluído, 

passa para o ano de 2022, sendo que o valor de 3.150,00 € (Três mil 

cento e cinquenta euros), corresponde a Rede de Abastecimento de Água;- 

3. Que seja dispensado a audiência prévia dos interessados, tendo em 

conta o nº 2 do artigo 125º do Código dos Contratos Públicos; ------ 

4. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação de Cláudia Moura, como gestor do contrato, com a função 

de acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação no final de obra; ---------------------------- 

5.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; ------------------------------------ 

6. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Unidade Flexível de 3.º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o adjudicatário. --------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 13 de agosto de 2021. ------------------- 

A Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------ 

Em Anexo: Minuta do Contrato----------------------------------------   

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA “CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS 

DE CHAVES” ---------------------------------------------------------- 

No dia ……. de ………….. de 202…., nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 595.800,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e 

oitocentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 

do disposto no Código dos Contratos Públicos: ----------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

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

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

Praça de Camões, em Chaves. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, ESPAÇOS VINTAGE, LDA., com sede ……………………, 

Pessoa Coletiva n.º ……………….., com o mesmo número de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial de …………….., com o capital social 

de …………………….. euros, legalmente representada por ………………………., residente 

…………………………, titular do cartão de cidadão n.º ……………, válido até ………………., 

emitido pelas entidades competentes da República Portuguesa, na 

qualidade de ……………………, conforme poderes constantes escritura de 

designação de administradores, documento que fica arquivado em anexo 

ao presente contrato. ----------------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada do “Centro de 

Recolha Oficial de Animais de Chaves”, situado no concelho de Chaves, 

pelo preço de € 595.800,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e 

oitocentos euros), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------ 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………………….., do passado dia 

………………….., precedida de convite, em conformidade com o Projeto de 

Execução, Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde e Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta 
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empreitada, devidamente aprovados por …………………………………, de ……………………., nos 

termos da proposta apresentada pelo segundo contratante, bem como da 

lista de preços unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de …… (………….) 

dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, que deverá 

ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da data da 

assinatura do presente contrato, assumindo o segundo contratante o 

compromisso de ter a empreitada totalmente concluída dentro do citado 

prazo. ------------------------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para ……………………………. ----------------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26.ª do Caderno de Encargos 

da empreitada, objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------ 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: ..….. – ………………., 
publicada no despacho n.º 22.637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 
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3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

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

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……….., Cabimento n.º …………, de ……………. --------------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromissos 
n.º ……………., de …………….., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.  

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, ……………………, emitida ……………………., 

no passado dia ……………….., no valor de € …………….. (…………………………), 

correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do presente contrato.  

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

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, ……………………., mediante 

………………………, do passado dia ……………., com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato e elaborar o relatório de 

avaliação, no final da obra. ---------------------------------------- 

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

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

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

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por ………………………, no passado dia …………………...-------------- 
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3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por ………………………………., no passado dia …………………….. tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………… ---- 
O Primeiro Contratante: -------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: --------------------------------------------- 

Contrato n.º …../E/202….. ------------------------------------------ 

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

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

2021.08.16. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DA EM 502 TRAVANCAS – ARGEMIL E 

ENTRONCAMENTO DE DADIM – CONCURSO PÚBLICO. ------------------------- 

Foi presente a informação nº 406/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -------— 

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

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, 

“Pavimentação de Troço da EM 502 Travancas – Argemil e Entroncamento 

de Dadim”, elaborado pela Divisão de Obras Públicas. --------------- 

Este projeto propõe a execução dos trabalhos de reabilitação do 

pavimento com massas betuminosas a quente a desenvolver na faixa de 

rodagem da EM 502, entre Travancas e Argemil e no entroncamento que 

liga as aldeias de Dadim e Bolideira, prevendo-se pequenos 

alargamentos na faixa de rodagem. ---------------------------------- 

PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------------ 

Assim e face ao descrito propõe-se: -------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Pavimentação de Troço 

da EM 502 Travancas – Argemil e Entroncamento de Dadim”; ------------ 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

238.028,50€, (Duzentos e trinta e oito mil e vinte e oito euros e 

cinquenta cêntimos), acrescido do respetivo valor do IVA. ----------- 

A fixação do preço base do concurso foi elaborada pelos técnicos da 

Divisão de Obras, que faz parte integrante e que anexamos; ---------- 

4. Que, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação, o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal 

Oficial da União Europeia; ------------------------------------------ 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 60 dias; --------- 

6. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução; --------------------------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; ---------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; --------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; -------------------------------------- 
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f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

7. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Vítor Pereira ------------------------------------------ 

1º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues---------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Fernanda Serra ----------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------ 

2º Vogal suplente: Madalena Branco---------------------------------- 

8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P.------------ 

9. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------  

Dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade relevante, onde 

não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é dispensável a 

revisão de projeto, de acordo com o n.º 2 do artigo 43º do CCP, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: -------------------------------------- 

- Levantamentos E análises de campo – Para a execução dos trabalhos 

previstos, foram analisados os levantamentos existentes e efetuada 

análise de campo; -------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Foi considerada a informação 

geológica – geotécnica existente, da área de intervenção considerada 

no projeto; -------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro;---------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável dada a natureza da obra; ---------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

10. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado 

em 238.028,50 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas 

despesas emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão 

Financeira em vigor no objetivo 3.3.1. 0102/070303010202 2002 I 195, 

tendo sido concedida à obra a proposta de cabimento n.º      /2021. 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 13 de agosto de 2021---------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues)--------------------------------------------------

Em anexo:-----------------------------------------------------------
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Projeto de Execução;------------------------------------------------ 

Declarações do Júri do Concurso;------------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

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

2021.08.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1/DOP/2021 – 

TRABALHOS COMPLEMENTARES -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 1/DOP/2021 – Trabalhos Complementares, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, J. da Silva Faria, Lda., no 

valor de 14.591,24€, 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 

2021.08.13. -------------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 14.591,24 

(catorze mil, quinhentos e noventa e um euros e vinte e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.6. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENREGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2021 (LOTE 2) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2021(Lote 2), da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 69.187,23 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.08.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 69.187,23 

(Sessenta e nove mil, cento e oitenta e sete euros e vinte e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENREGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2021 (LOTE 3) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2021 (Lote 3), da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 61.474,12 €, IVA não 
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incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.08.13. -------------------------------------------------------- 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 61.474,12 

(Sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e doze 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.8. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENREGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 13/DOP/2021 (LOTE 1) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2021 (Lote 1), da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 9.733,55 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.08.13. -------------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.733,55 

(nove mil, setecentos e trinta e três euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA MARGEM DIREITA DO RIO TÂMEGA, 

ENTRE O JARDIM DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE - AUTO DE REVISÃO 

DE PREÇOS DEFINITIVA Nº 1/DOP/2021----------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva nº 1/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., no valor de 15.914,29 €, 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 

2021.08.13. -------------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 15.914,29 

(quinze mil, novecentos e catorze euros e vinte e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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EXPROPRIAÇÕES 
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IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. CONCURSO PÚBLICO Nº1/UCP/2021 – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES, COM CONFEÇÃO LOCAL E REFEIÇÕES TRANSPORTADAS, PARA OS 

ALUNOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO E CRIANÇAS DO JARDIM DE INFÂNCIA DA 

REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES – RELATÓRIO FINAL.  INFORMAÇÃO 

Nº29/UCP/2021. –---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 11 de junho de 2021, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

fornecimento de refeições escolares, com confeção local e refeições 

transportadas, para os alunos das escolas do 1.º ciclo e crianças do 

jardim de infância da rede pública do Concelho de Chaves; ---------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deu entrada nos serviços administrativos municipais, via 

plataforma eletrónica “Vortal”, as propostas das seguintes empresas:  

- Eurest (Portugal) Lda.; ------------------------------------------ 

- Gertal SA; ------------------------------------------------------- 

- Uniself – Sociedade de Restaurantes Púb. E Privados, S.A.; ------- 

- ICA – Indústria e Comércio Alimentar, S.A. ----------------------- 

- Considerando que, no dia 6 de agosto de 2021, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória da proposta apresentada pelo 

concorrente “Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes, 

Lda.”, pelo valor de 216.105,75€ (duzentos e dezasseis mil, cento e 

cinco euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor; ---------------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 147º do CCP, o 

relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim de 

estes se pronunciarem sobre o mesmo; ------------------------------- 

- Considerando que, esgotado o prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia -, 

nenhum dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao 

referido sentido de decisão; --------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código 

dos Contratos Públicos, o contraente público deve designar um gestor 

do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. ------------------------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---- 

a) Que se remeta, para aprovação, o relatório final, à entidade 

competente para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do 

disposto no n.º1 do artigo 98.º do CCP; ---------------------------- 
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c) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que seja designada 

como gestora do contrato, com a função de acompanhar permanentemente 

a execução deste, a Técnica Superior, Dr.ª Lídia Pinto. ------------- 

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

Chaves, 16 de agosto de 2021. -------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública, (Susana Borges) --------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------ 

Minuta do contrato -------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA “FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES, COM CONFEÇÃO LOCAL E REFEIÇÕES TRANSPORTADAS, PARA OS 

ALUNOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO E CRIANÇAS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA 

REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CHAVES – ANO LETIVO 2021/2022”. --------  

No dia … de ……. 20…, celebram o presente contrato de prestação de 

serviços para o “fornecimento de refeições, com confeção local e 

refeições transportadas, para os alunos das escolas do 1.º Ciclo e 

crianças dos Jardins de Infância da rede pública do concelho de Chaves 

– ano letivo 2021/2022”, pelo valor global de € 216 105,75 (duzentos 

e dezasseis mil, cento e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 

501205551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Chaves, 

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

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

em Chaves. ---------------------------------------------------------- 

Como segundo contratante, EUREST (PORTUGAL) – Sociedade Europeia de 

Restaurantes, Lda. Pessoa Coletiva número ………………, com sede 

…………………………………., com o mesmo número de matricula na Conservatória do 

Registo Comercial de ………………, com o capital social de ……………… euros, 

representada no ato por …………………………….., com domicílio profissional 

…………………….., portador do Cartão do Cidadão n.º …………., válido até 

………………., na qualidade de …………… da referida firma, o qual tem poderes 

para outorgar o presente contrato, conforme …………….. em anexo, 

documentos que ficam arquivados junto ao presente contrato. --------- 

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

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

1 - O presente contrato tem por objeto, de acordo com as cláusulas 

técnicas - Parte II - do Caderno de Encargos, documento que faz parte 

integrante do presente contrato, o fornecimento de refeições 

escolares, com confeção local e refeições transportadas, para os 

alunos das escolas do 1.º Ciclo e crianças dos Jardins de Infância da 

rede pública do Município de Chaves, conforme consta no anexo A, do 

referido Caderno de Encargos. --------------------------------------- 

2 – Durante as paragens letivas e ao abrigo das atividades de apoio à 

família, o fornecimento de refeições destinar-se-á aos alunos do pré-

escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos, secundário e alunos com necessidades 

educativas. -------------------------------------------------------- 

3 - A quantidade previsível de refeições diárias a fornecer a cada 

estabelecimento de ensino, para o ano letivo 2021/2022, é a constante 

no anexo A (Grupo de Escolas e Jardins de Infância), do Caderno de 

Encargos, num total 667 refeições/dia e, durante a interrupção letiva, 

é de 89 refeições/dia. --------------------------------------------- 

4 – Poderá ser ampliado ou diminuído o número de refeições, por 

crescimento ou diminuição do número de alunos. ---------------------- 

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

Local da prestação dos serviços ------------------------------------- 
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1 - O serviço objeto do presente contrato será prestado no refeitório 

da Escola Básica de Santa Cruz/Trindade (Centro Escolar). ----------- 

2 – Relativamente às outras escolas, o serviço consistirá no 

fornecimento de refeições transportadas, conforme o mencionado no 

anexo A, do Caderno de Encargos, que faz parte integrante do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

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

Prazo e início da prestação de serviços ---------------------------- 

1 – O fornecimento de refeições tem a duração de um ano (entre 1 de 

setembro de 2021 e 31 de agosto de 2022). --------------------------- 

2 - O segundo contratante fornecerá refeições todos os dias letivos 

úteis, de acordo com o calendário escolar determinado pelo Ministério 

de Educação. -------------------------------------------------------- 

3 - Nas paragens letivas, o segundo contratante obriga-se a fornecer 

refeições aos Jardins de Infância de Chaves, de Vidago, da Escola 

Básica Santa Cruz Trindade e à Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro, prevendo-se o total de 6.764 refeições, distribuídas pelos 

seguintes períodos: ------------------------------------------------- 

- Primeiro Período: ------------------------------------------------- 

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

b) Interrupção letiva do Natal; ------------------------------------- 

- Segundo Período: -------------------------------------------------- 

a) Interrupção letiva do Carnaval; ---------------------------------- 

b) Interrupção letiva da Páscoa; ------------------------------------ 

- Terceiro Período: ------------------------------------------------- 

a) Interrupções letivas de verão. ----------------------------------- 

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

Requisitos do fornecimento ------------------------------------------ 

1 - O fornecimento das refeições terá de ser executado em perfeita 

conformidade com as condições estabelecidas nos documentos contratuais 

e demais legislação em vigor e deverão respeitar os requisitos técnicos 

do sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), de acordo 

com o previsto no Regulamento (CE), n.º. 852/2004 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 29 de abril e Regulamento (CE), n.º 178/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de janeiro. ------------------ 

2 – O segundo contratante é responsável pela qualidade e condições 

higieno-sanitárias do fornecimento das refeições, correndo por sua 

conta e reparação dos donos e prejuízos nos casos de intoxicação 

alimentar. --------------------------------------------------------- 

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 

1 - O encargo total do presente contrato é de € 216 105,75 (duzentos 

e dezasseis mil, cento e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, correspondendo ao preço 

unitário, por refeição, de 1,75 € (um euro e setenta e cinco cêntimos), 

mais IVA. ----------------------------------------------------------- 

2 – Para efeitos de pagamento, o segundo contratante deve apresentar 

ao primeiro contratante, nos primeiros 5 dias úteis de cada mês, as 

correspondentes faturas discriminadas referentes ao número de 

refeições servidas no mês anterior, com todos os elementos 

justificativos do montante a pagar. --------------------------------- 

3 - O segundo contratante, emite fatura eletrónica, nos termos do 

artigo 299.º-B, do CCP. --------------------------------------------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 
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O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual ---------------------------------------- 

1 – O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual 

ou quaisquer direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem prévia 

autorização do primeiro contratante. ------------------------------- 

2 – Para efeitos da autorização prevista no número anterior deve: -- 

a) Da prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos 

ao potencial cessionário que sejam exigidos ao cedente na fase de 

formação do contrato, nos termos da alínea a), n.º 2 do artigo 318.º 

do CCP; ------------------------------------------------------------- 

b) Da entidade adjudicante apreciar, designadamente, se o 

cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no 

artigo 55.°, do CCP.------------------------------------------------- 

3 – O segundo contratante não poderá, por qualquer forma, subcontratar 

terceiras entidades para a realização de tarefas relativas ao objeto 

do presente contrato, sem prévio consentimento do primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 

4 – A cessação da posição contratual rege-se pelo disposto nos artigos 

316.º e 324.º do CCP. ---------------------------------------------- 

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

Representação ------------------------------------------------------ 

1 – O segundo contratante, no prazo de 15 dias úteis contados a partir 

da celebração do presente contrato, deverá informar por escrito, o 

primeiro contratante, da pessoa e respetiva categoria que o 

representará junto do primeiro contratante. ------------------------- 

2 – A eventual substituição do referido representante deverá ser 

comunicada, por escrito, no prazo de 5 dias úteis a contar da mesma. 

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

Designação do Gestor do Contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, o …………………., mediante 

deliberação do executivo camarário do passado dia …/…/2021, com a 

função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------- 

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

Notificações, informações e comunicações ---------------------------- 

1 – Todas as notificações, informações e comunicações a enviar por 

qualquer das partes, deverão ser efetuadas, por escrito e redigidas 

em português, com suficiente clareza, para que o destinatário fique 

ciente da respetiva natureza e conteúdo. ---------------------------- 

2 – O representante do segundo contratante deve fornecer ao primeiro 

contratante os dados referentes ao peso da matéria-prima utilizada na 

refeição, de acordo com o descrito no anexo D (Capitações dos vários 

alimentos), do Caderno de Encargos. --------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

Direito de Auditoria e Inspeção ------------------------------------- 

1 – O primeiro contratante pode realizar auditorias e inspeções com 

vista à monitorização da qualidade do fornecimento e cumprimento das 

obrigações legais por parte do primeiro contratante e, quando 

justificado, aplicar sanções em caso de incumprimento. -------------- 

1.1. – Para o efeito, pode a qualquer momento e sempre que o entender, 

recolher amostras e realizar as análises, os ensaios e as provas em 

laboratórios oficiais e/ou acreditados. ----------------------------- 

1.2. – Nas ações de inspeção e auditoria, o primeiro contratante poderá 

fazer-se substituir por uma entidade externa, pública ou privada, de 
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reconhecido mérito na especialidade e/ou certificada para o efeito, a 

qual poderá ter intervenção em qualquer fase do processo, 

designadamente na produção, aquisição, armazenagem, 

manipulações/confeção, conservação e distribuição. Tal não invalida 

as ações de fiscalização e verificação diárias a realizar pelo primeiro 

contratante, na unidade central e unidades locais. ------------------ 

2 - O segundo contratante obriga-se a permitir que o segundo 

contratante ou a entidade externa, audite ou inspecione os serviços 

prestados, objeto do presente contrato, podendo rejeitar, no todo ou 

em parte, aquilo que não esteja de acordo com as indicações 

contratuais, ou com a boa prática corrente. ------------------------- 

3 – O exercício do direito de auditoria e inspeção por parte do 

primeiro contratante não exclui, de forma alguma, a responsabilidade 

do segundo contratante no caso de verificação posterior de deficiência 

na execução do presente contrato. ----------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

Controlo da execução do serviço ------------------------------------- 

O controlo da execução do serviço tem por finalidade verificar se a 

execução dos serviços de refeições estão a ser prestados em 

conformidade com os requisitos estabelecidos contratualmente, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------ 

a) Verificar se o pessoal se encontra devidamente uniformizados e 

preparado; --------------------------------------------------------- 

b) Verificar se o número de trabalhadores efetivamente ao serviço é o 

constante no mapa de pessoal; --------------------------------------- 

c) Verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade, capitações 

alimentares e demais exigências previstas nas condições técnicas do 

Caderno de Encargos (Parte II); ------------------------------------- 

d) Verificar o cumprimento das regras de higiene e segurança 

alimentar, nas fases de receção da matéria-prima, armazenamento, 

preparação, confeção e consumo, em conformidade com o HACCP; -------- 

e) Verificar o cumprimento da ementa pré-estabelecida; -------------- 

f) Verificar a disponibilidade de uma opção vegetariana; ------------ 

g) Verifica a temperatura nos equipamentos de frio; ----------------- 

h) Acompanhar e tratar as “não conformidades” detetadas e as respetivas 

medidas corretivas e preventivas aplicáveis. ------------------------ 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

Incumprimento do contrato ------------------------------------------- 

1 Sanções: ------------------------------------------------------ 

1.1. Em caso de incumprimento de um dos condicionalismos estabelecidos 

nos números 5.5 e 5.7.1, artigo 1.º, Parte II, do caderno de encargos, 

o segundo contratante sofrerá um desconto no valor de 15% da faturação 

do mês em que ocorreu o incumprimento; ------------------------------ 

1.2. Em caso de incumprimento de uma das obrigatoriedades 

estabelecidos nos números 6.1., 6.2., 9.5.1 e 9.5.2., artigo 1.º, 

Parte II, do Caderno de Encargos o segundo contratante sofrerá uma 

penalização, no valor de 20% sobre o valor correspondente ao número 

total refeições servidas no dia em que ocorreu o incumprimento. ----- 

1.3. Sempre que o segundo contratante cometer irregularidades, nos 

termos do número 3 e 4 do artigo 1.º e n.º. 2.1., do artigo 5.º, Parte 

II, do Caderno de Encargos, sofrerá uma penalização, no valor de 20% 

sobre o valor correspondente ao número total de refeições servidas 

naquele dia. -------------------------------------------------------- 

1.4. Sempre que o segundo contratante cometer uma das irregularidades, 

constantes do número 1.1., 1.2. e 1.3. do artigo 1.º; número 1, do 

artigo 2.º; número 2.2., do artigo 5.º; número 1.4., do artigo 6.º; 

número 16 e 33, do artigo 8.º, Parte II, do Caderno de Encargos, 
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sofrerá uma penalização, no valor de 5% da faturação correspondente 

ao mês em que ocorreu o incumprimento. ------------------------------ 

1.5. Se a substituição prevista no número 2.3., do artigo 6.º, Parte 

II, do Caderno de Encargos, não se verificar, o segundo contratante 

sofrerá uma penalização, no valor de 5% sobre o valor correspondente 

ao número total de refeições servidas naquele dia. ------------------ 

1.6. Em caso de incumprimento da ementa estabelecida no número 1.4., 

artigo1.º, Parte II, do Caderno de Encargos o segundo contratante 

sofrerá uma penalização, no valor de 30% sobre o valor total 

correspondente ao número de refeições servidas no dia em que ocorreu 

o incumprimento. ---------------------------------------------------- 

1.6.1. No caso de ser dada, em tempo útil, ao primeiro contratante, 

a informação de alteração à ementa inicialmente proposta, devidamente 

justificada, não será aplicada qualquer penalização, se esta for 

validada por este. -------------------------------------------------- 

1.6.2. Caso o primeiro contratante não valide essa alteração, 

deverá ser mantida a proposta inicial, sob pena de aplicação da 

penalização referida no ponto 1.6. ---------------------------------- 

1.7. Quando não for respeitado o n.º. de trabalhadores previstos no 

anexo H, do Caderno de encargos, ou incumprimento do número 4 e número 

7.1., do artigo 9.º, Parte II, do Caderno de Encargos será aplicada, 

no mês seguinte ao do incumprimento, uma penalização, no valor de 

75,00 € (setenta e cinco euros) por cada trabalhador e por cada dia 

de falta, de acordo com a seguinte fórmula: ------------------------- 

Cp = € 75,00 x Nd x Nt ---------------------------------------------- 

Em que: ------------------------------------------------------------- 

Cp – Custo do pessoal em falta a deduzir na fatura ------------------ 

Nd – Número de dias em falta ---------------------------------------- 

Nt - Número de trabalhadores em falta ------------------------------- 

1.8. Quando o segundo contratante não cumprir o n.º. de horas 

previstas no anexo H, ou no caso de incumprimento do n.º 4. e 7.1, do 

artigo 9.º, Parte II, do Caderno de Encargos, será aplicada, no mês 

seguinte ao do incumprimento, uma penalização no valor de 10,00 € (dez 

euros) por cada hora não realizada por trabalhador e/ou por cada dia 

de falta, de acordo com a seguinte fórmula: ------------------------- 

Ch = € 10,00 x Nd x Nh ---------------------------------------------- 

Em que: ------------------------------------------------------------- 

Ch – Custo de horas em falta a deduzir na fatura -------------------- 

Nd - Número de dias em falta ---------------------------------------- 

Nh – Número de horas em falta --------------------------------------- 

1.9. Em caso de incumprimento do número de horas de formação 

constantes da proposta, a que o segundo contratante se vinculou e nos 

termos do n.º 32, do artigo 8.º, Parte II, do Caderno de Encargos, o 

primeiro contratante poderá deduzir, na fatura do mês do 

incumprimento, o custo calculado pela seguinte fórmula: ------------- 

Cf = Nh x Ch -------------------------------------------------------- 

Em que: ------------------------------------------------------------- 

Cf – Custo da formação em falta a deduzir na fatura ----------------- 

Nh – Número de horas por formando em falta -------------------------- 

Ch – Custo hora, por formando, estimado para dedução – € 5,00 (cinco 

euros) ------------------------------------------------------------- 

1.10. O cumprimento das sanções previstas nos pontos anteriores, não 

exclui o direito de rescisão do contrato por parte do primeiro 

contratante, principalmente quando os incumprimentos persistem ou são 

graves. ------------------------------------------------------------ 

1.11. As sanções são cumulativas. ----------------------------------- 
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1.12. O disposto nos números anteriores não prejudica os limites 

previstos nos n.os 2 e 3, do artigo 329.º, do CCP. ------------------ 

2. Suspensão do fornecimento: ------------------------------------ 

2.1. Sempre que se verifique uma suspensão parcial ou temporária do 

fornecimento por razões que sejam imputáveis ao segundo contratante, 

este ficará sujeito ao pagamento de uma multa correspondente ao valor 

das refeições em falta e indemnizará o primeiro contratante das 

despesas eventualmente realizadas com o fornecimento de alimentação 

alternativa. ------------------------------------------------------- 

2.2. Sempre que se verifique uma suspensão, parcial ou temporária, 

por razões imputáveis ao primeiro contratante, não comunicada com a 

antecedência mínima de 24 horas, o segundo contratante terá direito 

ao pagamento correspondente ao total das refeições encomendadas. ---- 

2.3. Sempre que se verifique uma suspensão, parcial ou temporária, 

por razões imputáveis ao primeiro contratante, comunicada com mais de 

24 horas de antecedência, o segundo contratante terá direito a uma 

indemnização, calculada de harmonia com o seguinte critério: -------- 

I = Quantidade diária média de refeições encomendadas no último mês x 

(encargos com pessoal + encargos gerais e lucro) x n.° de dias de 

suspensão; --------------------------------------------------------- 

2.4. Sempre que se verifique uma suspensão por período prolongado, 

por razões imputáveis ao primeiro contratante, a indemnização prevista 

no ponto 2.2. será negociada entre o primeiro e o segundo contratante.  

3. Qualidade e quantidade da refeição servida: ------------------- 

3.1. Sempre que forem obtidas, pelo primeiro contratante ou por outras 

entidades, contratadas por este, análises microbiológicas, sensoriais 

e físico-químicas, feitas em laboratórios acreditados ou de 

referência, com resultados não aceitáveis no que respeita à qualidade 

das refeições, fica o segundo contratante sujeito aos parâmetros de 

avaliação (limites) utilizados pelos laboratórios contratados e poderá 

ser-lhe aplicada uma multa correspondente ao valor total das refeições 

fornecidas, no mês a que respeita o resultado obtido, 

independentemente do direito de rescisão do contrato, conforme o 

disposto no número 1.2, do artigo 19.°, do Caderno de Encargos; ----- 

4. No caso do incumprimento não estar abrangido pelo quadro 

sancionatório atrás referido, prevalecem as normas constantes no 

artigo 325.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).----------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Diferendos --------------------------------------------------------- 

Os diferendos surgidos na fase de verificação entre o primeiro e o 

segundo contratantes, serão resolvidos nos seguintes termos: -------- 

1. Se o diferendo incidir sobre aspetos quantitativos ou 

qualitativos das refeições a servir nesse mesmo dia, a decisão a tomar 

de imediato compete ao primeiro contratante. ------------------------ 

2. Se o diferendo incidir sobre produtos não destinados a consumo 

imediato, poderá recorrer-se aos organismos com competência específica 

na matéria. --------------------------------------------------------- 

3. Se o diferendo incidir sobre a não aprovação da proposta de 

ementas mensal, por não constarem os requisitos de qualidade 

estabelecidos contratualmente, prevalece a vontade do primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 

4. Em qualquer dos casos acima referidos, e se o diferendo incidir 

sobre rejeição das ementas propostas e de produtos por não cumprimento 

da legislação do setor alimentar em vigor e/ou estabelecidos 

contratualmente, o segundo contratante poderá reclamar para o primeiro 

contratante, num prazo não superior a 48 horas, para o que deverá 

apresentar justificação dos factos invocados. ---------------------- 
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5. O primeiro contratante dará conhecimento da sua decisão. no prazo 

de 5 dias úteis. Decorrido aquele prazo sem que tenha havido qualquer 

comunicação, deverá entender-se que foram aceites as justificações 

apresentadas pelo segundo contratante. ----------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------ 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1. Não podem ser impostas penalidades ao segundo contratante, nem é 

havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações 

contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração 

do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível 

contornar ou evitar. ----------------------------------------------- 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do 

número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, 

incêndios, epidemias, pandemia, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. -------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do fornecedor, na parte em que intervenham; --------- 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do 

fornecedor ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; -------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. ------ 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte. -------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais. afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Caução ------------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária/Seguro 

Caução Apólice N.º ………….., emitido pela ……………… no valor de € 6 483,17 

(seis mil, quatrocentos e oitenta e três euros e dezassete cêntimos), 

correspondendo a 3% do valor do fornecimento objeto do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 17.ª ------------------------------------------------------ 

Resolução do contrato ----------------------------------------------- 

1 – O direito à resolução do contrato poderá ser exercido pelo primeiro 

contratante e pelo segundo contratante nos termos do disposto nos 

artigos 325.º do CCP e nos casos previstos no presente contrato. ---- 

1.1.  – Resolução do contrato por iniciativa do segundo contratante:- 

1.1.1. O segundo contratante tem o direito de resolver o contrato 

nos casos previstos na lei ou no presente contrato. ----------------- 
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1.1.2. A decisão do direito à resolução do contrato terá de ser 

fundamentada e não poderá afetar os fornecimentos, num prazo de 120 

dias a contar da data da notificação ao primeiro contratante. ------- 

1.1.3. O segundo contratante poderá desistir da decisão de 

resolução do contrato atendidas as justificações apresentadas pelo 

primeiro contratante ou cumpridas as respetivas obrigações. --------- 

1.1.4. Em caso de resolução por razões imputáveis ao primeiro 

contratante, o segundo contratante terá direito a ser indemnizado 

pelos emergentes e lucros cessantes. -------------------------------- 

1.2. – Resolução do contrato por iniciativa do primeiro contratante:  

1.2.1. O primeiro contratante poderá promover a resolução total ou 

parcial do contrato sempre que, por razões imputáveis ao segundo 

contratante, o normal fornecimento de refeições aos seus utentes se 

encontra gravemente prejudicado, previstas no artigo 333.º do CCP. -- 

1.2.2. Sem prejuízo de outras situações de grave violação das 

obrigações assumidas pelo segundo contratante, previstas no presente 

contrato, o primeiro contratante pode resolver o contrato a título 

sancionatório nos seguintes casos: ---------------------------------- 

a) Utilização abusiva ou acentuada deterioração das instalações, 

equipamento e material; --------------------------------------------- 

b) Prática de atos com dolo ou negligência que prejudiquem a 

quantidade ou afetem a qualidade do fornecimento de refeições ou o 

normal funcionamento dos refeitórios; ------------------------------- 

c) Oposição do segundo contratante ao exercício dos poderes de 

fiscalização do primeiro contratante; ------------------------------- 

d) Falta de cumprimento, em devido tempo, das suas obrigações 

contratuais. ------------------------------------------------------- 

e) Resultados não aceitáveis, no que respeita à qualidade das 

refeições, resultantes de análises efetuadas em laboratórios 

credenciados. ------------------------------------------------------ 

2 – A resolução sancionatória do contrato deve ser comunicada ao 

segundo contratante, por carta registada com aviso de receção, na qual 

tem de constar a situação de incumprimento e respetiva fundamentação, 

sendo, numa primeira fase, sujeito a prévia audiência dos 

interessados, nos termos do CCP. ------------------------------------ 

3 – A cessação dos efeitos do contrato não prejudica o exercício de 

responsabilidade civil ou criminal por atos corridos durante a 

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

4 – Em caso de resolução do contrato, o segundo contratante não goza 

do direito de retenção, devendo entregar, imediatamente as instalações 

e equipamentos por si utilizados, em bom estado de conservação e 

limpeza. ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 18.ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ----------------------------------------------------- 

1 - São da responsabilidade exclusiva do segundo contratante todas as 

obrigações que resultem da utilização, direta ou indireta, de direitos 

de propriedade intelectual designadamente, desenhos registados, marcas 

de comércio ou fabrico, bem como a obtenção das autorizações 

necessárias e o pagamento dos correspondentes encargos. ------------- 

2 – O segundo contratante será o único responsável no caso de 

reclamação ou processo judicial, resultante de violação ou alegada 

violação dos direitos referidos no número anterior. ----------------- 

Cláusula 19.ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

Cláusula 20.ª ------------------------------------------------------- 
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Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o Programa de Concurso, 

o Caderno de Encargos e respetivos anexos, a proposta do segundo 

contratante e, bem assim, todos os outros documentos que sejam 

referidos no presente contrato. ------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas, as divergências que porventura existam entre 

os vários documentos que fazem parte integrante deste contrato, 

prevalece o disposto, sobre a matéria, no artigo 96.º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------- 

Cláusula 21.ª ------------------------------------------------------- 

Regulamento Geral de Proteção de Dados ------------------------------ 

1. Sempre que, na execução do presente contrato, e até ao seu termo, 

o segundo contratante venha a tratar dados pessoais em nome do primeiro 

contratante, quando este seja responsável pelo respetivo tratamento, 

aquele será havido para todos os efeitos como subcontratante, 

obrigando-se apenas a tratar as categorias de dados e com os meios e 

objetivos previstos no caderno de encargos, de acordo com o 

estabelecido no Regulamento (EU) 679/2016 (RGPD), designadamente nos 

seus artigos 24.º e seguintes, e em especial no artigo 28.º, no que 

respeita à segurança, à privacidade e a todos os outros aspetos aí 

regulados, assegurando garantias suficientes de execução de medidas 

técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento 

satisfaça os requisitos do regulamento e assegure a defesa dos direitos 

do titular dos dados. ----------------------------------------------- 

2. O segundo contratante só agirá, no que a esse tratamento de dados 

pessoais diz respeito, de acordo com as instruções escritas dadas pelo 

segundo contratante, incluindo no que se refere ao envio a terceiros 

e a prazos de conservação dos dados pessoais. ----------------------- 

3. O segundo contratante fica obrigado a: a) fornecer ao primeiro 

contratante, sempre que solicitado, os detalhes relacionados com as 

medidas adotadas no sentido de cumprir com as suas obrigações no 

tratamento de dados e do referido Regulamento Europeu; b) assegurar 

que as pessoas por si autorizadas a tratar os dados pessoais, assumiram 

um compromisso de confidencialidade e/ou se encontram sujeitas às 

obrigações legais de confidencialidade adequadas; c) prestar 

assistência ao primeiro contratante, por todos os meios adequados a 

assegurar o cumprimento das disposições relativas aos direitos do 

titular dos dados; d) apagar todos os dados pessoais ou devolvê-los 

ao primeiro contratante, consoante a escolha deste, depois de concluir 

os serviços de tratamento de dados, e apagar as cópias existentes, a 

menos que a sua conservação seja exigida por Lei; e) disponibilizar 

ao primeiro contratante todas as informações necessárias à 

demonstração do cumprimento do referido regulamento; f) na contratação 

de outros subcontratantes, assegurar o cumprimento dos termos do 

caderno de encargos, quanto ao tratamento de dados, também por esses 

subcontratantes; g) sujeitar-se e colaborar nas auditorias que o 

primeiro contratante entenda levar a cabo na organização de dados do 

segundo contratante, por si, ou interposta entidade, tendo por objeto 

apurar do cumprimento do estabelecido no caderno de encargos, no dito 

regulamento e em toda a legislação aplicável. ----------------------- 

4 - Sempre que um titular de dados pessoais submeta ao segundo 

contratante um pedido para exercer o direito de acesso, retificação, 

apagamento, limitação ou portabilidade, respetivamente previstos nos 

art.os. 15.º, 16.º, 17.º, 18.º e 20.º do RGPD, o primeiro contratante 

reencaminhá-los-á de imediato para o segundo contratante, que dará 

seguimento à satisfação do direito exercido. O segundo contratante 

notificará o titular dos dados pessoais, deste reencaminhamento. ---- 
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5 - Em tudo o mais aqui não expressamente previsto quanto ao tratamento 

de dados pessoais, e tratamento deles por conta de outrem, aplicar-

se-ão as regras supletivas do referido regulamento europeu e da 

legislação nacional atinente. --------------------------------------- 

Cláusula 22.ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais -------------------------------------------------- 

1 - Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2- O procedimento por concurso público, com publicação de anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia relativo ao presente contrato, foi 

autorizado por deliberação camarária do passado dia … de …… 202…; --- 

3 - A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

……………………….., em ………………………, tendo sido, simultaneamente, aprovada a 

respetiva minuta do contrato. --------------------------------------- 

4 - O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: ………………; Cabimento n.º ……………….; Compromisso 

n.º ……………….; -------------------------------------------------------- 

5 - A repartição plurianual dos encargos relativos à presente a 

prestação de serviços foi autorizada por deliberação da Assembleia 

Municipal, de … de …… de 20….; -------------------------------------- 

6 - O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

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

7 - Foram apresentados pelo segundo contratante: ……………………………..------- 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º……/21 ----------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 16.08.2021. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a informação, a qual dá inteiro cumprimento às 

normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a matéria. ---------- 

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

2021.08.16. -------------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CONCURSO PÚBLICO Nº3/UCP/2021 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS – ERROS E OMISSÕES. INFORMAÇÃO Nº30/UCP/2021.  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação -------------------------------------- 
- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 24 de junho de 2021, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para a 

prestação de serviços de operação, manutenção e conservação de 

Estações de Tratamento de Águas Residuais e Estações Elevatórias de 

Águas Residuais; --------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 50.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), as empresas “Biosmart”, “Manvia”, 
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“Be Water”; “Aqualevel” e “AGS” solicitaram esclarecimentos sobre 

alguns pontos das peças do procedimento; --------------------------- 

- Considerando que, alguns pedidos de esclarecimento apresentados 

pelas referidas empresas foram considerados pelo júri de erros e 

omissões; ---------------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 50.º do CCP, o 

órgão competente para a decisão de contratar deve pronunciar-se sobre 

os erros e as omissões identificados pelos interessados; ----------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 64.º do 

CCP, o prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser 

prorrogado. -------------------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ---- 

a) Que se remeta, para aprovação, a ata, elaborada pelo júri 

responsável pela condução do presente procedimento, que contem as 

respostas aos erros e omissões apresentados pelas referidas empresas; 

b) Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 64.º do CCP, que seja 

prorrogado o prazo para apresentação de propostas por mais 15 dias; 

c) Nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 50.º do CCP, que a ata, 

elaborada pelo júri responsável pela condução do presente 

procedimento, sobre os erros e omissões, seja disponibilizada na 

plataforma eletrónica “Vortal”, e que sejam notificados todos os 

interessados desse facto; ------------------------------------------ 

d) Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 64.º do CCP, que sejam 

notificados todos os interessados da decisão de prorrogação do prazo 

para a apresentação de propostas, e que seja publicitada esta decisão, 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 130.º, e nos n.º 1 a 3 do 

artigo 131.º do CCP. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 16 de agosto de 2021. -------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública (Susana Borges) ---------- 

Em anexo: Ata erros e omissões. ------------------------------------ 

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

ATA ---------------------------------------------------------------- 

CONCURSO PÚBLICO N.º3/UCP/2021 ---------------------------------------- 

ERROS E OMISSÕES ---------------------------------------------------- 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 

DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS --------------------------------- 

No dia dez de agosto do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, 

na Divisão de Ambiente, reuniu o júri designado para o procedimento 

identificado em epígrafe, constituído pelos seguintes membros: ------ 

- Presidente do júri: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe da Divisão de 

Ambiente ----------------------------------------------------------- 

- 1º Membro efetivo: Eng.ª Eva Castro, Técnica Superior ------------- 

- 2º Membro efetivo: Dra.ª Tânia Oliveira, Técnica Superior --------- 

A reunião teve por fim analisar os pedidos de esclarecimentos no âmbito 

do Concurso Público nº3/UCP/2021 – Prestação de Serviços de Operação, 

Manutenção e Conservação de Estações de Tratamento de Águas Resíduos 

e Estações Elevatórias, solicitados pelas seguintes empresas: ------- 

- Biosmart ---------------------------------------------------------- 

- Manvia ------------------------------------------------------------ 

- Be Water ---------------------------------------------------------- 

- Aqualevel --------------------------------------------------------- 

- AGS --------------------------------------------------------------- 

Alguns pedidos de esclarecimento apresentados pelas referidas empresas 

que deram entrada na plataforma eletrónica “Vortal” dentro do prazo 
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estabelecido no nº1 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos 

foram considerados pelo júri de erros e omissões. ------------------- 

ERROS e OMISSÕES --------------------------------------------------- 

MANVIA ------------------------------------------------------------- 

5. No ponto 7.3.5 do caderno de encargos sobre o registo diário das 

atividades de manutenção, refere-se na alínea k) que “todo o tipo de 

informação e atividades descritas nas alíneas anteriores serão 

suportadas em software específico para o efeito, em uso no Município 

de Chaves”. Solicita-se a identificação do software específico em uso, 

questionando se o adjudicatário terá acesso ao mesmo. Se negativo 

deverá o adjudicatário considerar software específico para a gestão 

da atividade de manutenção? ---------------------------------------- 

Resposta: Considerar a alínea k) todo o tipo de informação e atividades 

descritas nas alíneas anteriores serão suportadas em software 

específico para o efeito, da responsabilidade do adjudicatário. ---- 

6. No ponto 7.4.2 refere-se que “o Adjudicatário obriga-se, em qualquer 

infraestrutura, a devolver o “stock” de peças de reserva existente no 

início da Prestação de Serviços”. Solicita-se a lista de peças de 

reserva com características técnicas (marca/modelo) para as 

quantidades se prevê ser disponibilizada no início da prestação de 

serviços. Em alternativa solicita-se a lista de peças de reserva 

atualmente existente; ----------------------------------------------- 

Resposta: O Adjudicatário obriga-se, em qualquer infraestrutura, a 

devolver a “stock” de peças de reserva existentes no início da 

Prestação de Serviços, caso exista stock de peças. ------------------ 

Be Water ----------------------------------------------------------- 

3. Anexo I ---------------------------------------------------------- 

a. No anexo I vem mencionado “O Concurso compreende dois lotes, o lote 

1 – luminárias viárias e o lote 2 – luminárias decorativas e de jardim 

– aquisição de equipamentos elétricos para a rede de iluminação pública 

no concelho de Chaves, ao abrigo da candidatura ao Programa Operacional 

do Norte – Norte2020- Eficiência Energética nas Infraestruturas 

Públicas da Administração Local. Aviso nºNorte-03-2017-42.”. Solicita-

se retificação. ----------------------------------------------------- 

Resposta: O júri verificou que existe uma incoerência no Anexo I, como 

tal onde se lê: “O Concurso compreende dois lotes, o lote 1 – 

luminárias viárias e o lote 2 – luminárias decorativas e de jardim – 

aquisição de equipamentos elétricos para a rede de iluminação pública 

no concelho de Chaves, ao abrigo da candidatura ao Programa Operacional 

do Norte – Norte2020- Eficiência Energética nas Infraestruturas 

Públicas da Administração Local. Aviso nºNorte-03-2017-42”, deve ler-

se: Prestação de serviços de operação, manutenção e conservação de 

Estações de Tratamento de Águas Residuais e Estações Elevatórias de 

Águas Residuais” . -------------------------------------------------- 

Atendendo ao nº7, artigo 50º do CCP - Esclarecimentos, retificação e 

alteração das peças do procedimento, deve o executivo municipal 

pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados, na próxima 

reunião ordinária; -------------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 64º do CCP - Prorrogação do prazo fixado para 

a apresentação das propostas, deve o Executivo Municipal, autorizar a 

prorrogação do prazo de 15 dias para apresentação das propostas do 

referido procedimento, na próxima reunião ordinária; ---------------- 

Sequencialmente, dando cumprimento ao disposto no nº8 do artigo 50º 

do citado Código, devem ser notificados todos os interessados, do teor 

integral da deliberação que vier a ser tomada pelo executivo municipal. 

O júri, ------------------------------------------------------------ 

(Delmar Fernandes, Eng.º) ------------------------------------------ 
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(Eva Castro, Eng.ª) ------------------------------------------------ 

(Tânia Oliveira, Dr.ª) --------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA DRA. MÁRCIA SANTOS 

DE 16.08.2021. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a informação, a qual dá inteiro cumprimento às 

normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a matéria. ---------- 

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

2021.08.16. -------------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação, quanto 

ao proposto supra. --------------------------------------------------

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. ADENDA AO PROTOCOLO - AÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MEDIDA 29, NO 

ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E 

CULTURAL DA BACIA DO TÂMEGA - COMPONENTE HABITACIONAL – REALOJAMENTO 

DE UMA FAMÍLIA AFETADA PELO EMPREENDIMENTO “SISTEMA ELETROPRODUTOR DO 

TÂMEGA” A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A EMPRESA IBERDROLA 

GENERACIÓN S.A.U.- INFORMAÇÃO Nº34/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 

06.08.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. O Protocolo de Cooperação celebrado, em 26 de maio de 2021, entre 

o Município de Chaves e a empresa Iberdrola Generación S.A.U., visou 

estabelecer os termos e as condições dos financiamentos a conceder 

pela Iberdrola Generación S.A.U. ao Município de Chaves, com vista à 

concretização das ações constantes do Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Socioeconómico e Cultural da Bacia do Tâmega, e mais 

especificamente as relacionadas com a Medida 29, na sua componente 

habitacional, definindo as modalidades de cooperação entre os 

signatários e determinando as respetivas responsabilidades na execução 

e financiamento. ---------------------------------------------------- 

1.2. Já em momento posterior à outorga do referido Protocolo, foi 

identificada a necessidade de correção de um erro material, no que 

respeita à identificação da parcela afetada, de alteração dos dados 

relacionados com o responsável pelo tratamento de dados, por parte da 

Iberdrola, bem como, a oportunidade de se pormenorizar a descrição do 

objeto âmbito do referido Protocolo, a identificação dos beneficiários 

do realojamento e a responsabilidade de cada uma das partes. --------   
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1.3. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 

do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Adenda ao Protocolo - Ação de Operacionalização da Medida 29, no 

âmbito do Plano de Ação para o desenvolvimento socioeconómico e 

cultural da Bacia do Tâmega - Componente habitacional, a celebrar 

entre o Município de Chaves e a empresa Iberdrola Generación S.A.U.  

2. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

2.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 

ordinária de 15 de abril de 2021, relacionada com a “Celebração de 

Protocolo - Ação de Operacionalização da Medida 29, no âmbito do Plano 

de Ação para o desenvolvimento socioeconómico e cultural da Bacia do 

Tâmega - Componente habitacional – Realojamento de uma família afetada 

pelo empreendimento “Sistema Eletroprodutor do Tâmega”” foi outorgado, 

em 26 de maio de 2021, o respetivo Protocolo de Cooperação. ---------  

2.2. Conforme referido à data, na Informação Técnica 18/DDE/2021 da 

Divisão de Desenvolvimento Económico, submetida para apreciação e 

deliberação do Executivo Municipal, em reunião de 15 de abril de 2021, 

o referido Protocolo visou estabelecer os termos e as condições dos 

financiamentos a conceder pela Iberdrola Generación S.A.U. ao 

Município de Chaves, com vista à concretização das ações constantes 

do Plano de Ação para o Desenvolvimento Socioeconómico e Cultural da 

Bacia do Tâmega, e mais especificamente as relacionadas com a Medida 

29, na sua componente habitacional, definindo as modalidades de 

cooperação entre os signatários e determinando as respetivas 

responsabilidades na execução e financiamento. ---------------------- 

2.3. Conforme já referido, em momento posterior à outorga do referido 

Protocolo, foi identificado um conjunto de situações que justificam o 

desenvolvimento de uma Adenda ao mesmo, abordando os seguintes 

aspetos, a saber: --------------------------------------------------- 

2.3.1.  Correção de um erro material, uma vez que no Protocolo 

original se identificou como parcela afetada, e com necessidade de 

realojamento da família, na sequência do processo expropriativo, a 

parcela A1772, quando efetivamente a parcela em causa tem como número 

de identificação o A1989, facto que importa retificar; -------------- 

2.3.2. Pormenorização da descrição do objeto âmbito do referido 

Protocolo, nomeadamente o seu caráter de realojamento social, 

respondendo desta forma a uma situação de vulnerabilidade económica e 

social em que se encontra a família afetada pelo desalojamento 

provocado pela execução do Projeto do Sistema Electroprodutor do 

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

2.3.3. Pormenorização das obrigações de cada uma das partes 

intervenientes no Protocolo; ---------------------------------------- 

2.3.4. Alteração dos dados relativos aos responsáveis pela gestão 

de dados da Iberdrola (Proteção de dados). -------------------------- 

2.4. Para uma melhor explicitação das alterações agora propostas, 

apresenta-se no Anexo 1 da presente informação, as cláusulas 

alteradas, com a respetiva nova redação, apresentando-se no Anexo 2, 

a minuta de Adenda agora proposta, com os respetivos anexos. --------  

2.5. Com a presente Adenda não se alteram, na sua essência, o objeto 

e objetivos do Protocolo inicial, as obrigações dos vários 

intervenientes e período de vigência do mesmo, apenas se procede a uma 

pormenorização dos mesmos, relativamente à redação do Protocolo 

original. ---------------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------------- 

i) O Município de Chaves tem vindo a assumir um papel ativo e 

participativo no desenvolvimento e implementação das ações constantes 
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no Plano de Ação previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães; ----- 

ii) O Município de Chaves outorgou, em 26 de maio de 2021, com a 

empresa Iberdrola Generación S.A.U. o Protocolo de Cooperação “Ação 

de Operacionalização da Medida 29, no âmbito do projeto “Sistema 

Eletroprodutor do Tâmega”; ------------------------------------------ 

iii) Após a outorga do referido Protocolo se constatou a necessidade 

de proceder à retificação de erros materiais, bem como à oportunidade 

de uma maior pormenorização do objeto em causa; 

Propõe-se que, atendendo às razões de facto e de direito acima 

expostas, e caso haja concordância superior com as mesmas, seja a 

presente informação apresentada em reunião da Câmara Municipal para 

que o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

i) Reconhecer a oportunidade e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo - Ação de Operacionalização da 

Medida 29, no âmbito do Plano de Ação para o desenvolvimento 

socioeconómico e cultural da Bacia do Tâmega - Componente 

habitacional, a desenvolver no âmbito do Sistema Eletroprodutor do 

Tâmega, nos moldes descritos na presente informação técnica, e 

consubstanciada na minuta de Adenda ao Protocolo, apresentada em anexo 

(Anexo 2); ---------------------------------------------------------- 

ii) Aprovar a minuta da Adenda ao Protocolo - Ação de 

Operacionalização da Medida 29, no âmbito do Plano de Ação para o 

desenvolvimento socioeconómico e cultural da Bacia do Tâmega - 

Componente habitacional, a realizar entre o Município de Chaves e a 

empresa Iberdrola Generación S.A.U; --------------------------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 

referida Adenda ao Protocolo, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo. -----------------------------------------------

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

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

Anexo 1 – Listagem de alterações propostas para o Protocolo “Ação de 

Operacionalização da Medida 29, no âmbito do Plano de Ação para o 

desenvolvimento socioeconómico e cultural da Bacia do Tâmega - 

Componente habitacional” -------------------------------------------- 

Anexo 2 – Minuta da Adenda ao Protocolo “Ação de Operacionalização da 

Medida 29, no âmbito do Plano de Ação para o desenvolvimento 

socioeconómico e cultural da Bacia do Tâmega - Componente 

habitacional” ------------------------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 09.08.2021 ----- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de: ------------------ 

i) Reconhecer a oportunidade e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo - Ação de Operacionalização da 

Medida 29, no âmbito do Plano de Ação para o desenvolvimento 

socioeconómico e cultural da Bacia do Tâmega - Componente 

habitacional, a desenvolver no âmbito do Sistema Electroprodutor do 

Tâmega, nos moldes descritos na presente informação técnica, e 

consubstanciada na minuta de Adenda ao Protocolo, apresentada em anexo 

(Anexo 2); ---------------------------------------------------------- 

ii) Aprovar a minuta da Adenda ao Protocolo - Ação de 

Operacionalização da Medida 29, no âmbito do Plano de Ação para o 
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desenvolvimento socioeconómico e cultural da Bacia do Tâmega - 

Componente habitacional, a realizar entre o Município de Chaves e a 

empresa Iberdrola Generación S.A.U; --------------------------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 

referida Adenda ao Protocolo, nos termos e condições da minuta 

apresentada em anexo. ----------------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. -- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ----------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.08.09: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À MONTIMEL - COOPERATIVA 

DE APICULTORES DO ALTO TÂMEGA PARA O CONTROLO DA VARROOSE. ---------- 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº15/ GSPBEA /2021 ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ----------------------------------------- 

1.1. Apesar do empenho e esforço dos apicultores na procura da 

sustentabilidade e competitividade das suas explorações estes vêem-se 

confrontados com constrangimentos e problemas de sanidade das abelhas, 

onde se destaca a Varroose, uma doença parasitária causada pelo ácaro 

“Varroa destructor”. As colónias infestadas não tratadas (ou mal) pelo 

Homem acabam por morrer, vítimas (in)diretas do ácaro. -------------- 

1.2. Como atualmente não é possível erradicar completamente a 

varroose, deve ser feito um tratamento correto às colónias como forma 

de prevenção e controlo, através de aplicação de fármacos e com a 

adoção de um maneio correto de desinfeção e higiene das colmeias. --- 

1.3. Nos termos do Programa Apícola Nacional (PAN), a aquisição e 

distribuição dos fármacos passou a ser efetuada exclusivamente pelas 

organizações do setor, permitindo uma dinamização mais concertada e 

estratégica do ponto de vista sanitário por parte dessas organizações 

a nível local, que ficam responsáveis pela criação e gestão de Zonas 

Controladas. Em Chaves é a Montimel, Cooperativa de Apicultores do 

Alto Tâmega Crl., a responsável pela Zona Controlada e sua gestão. -- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. Considerando que o setor apícola em Chaves, tal como no resto de 

Portugal, é uma atividade tradicionalmente ligada à agricultura, 

normalmente encarada como um complemento ao rendimento das 

explorações, sendo, porém, de assinalar um crescente universo de 

apicultores para os quais a apicultura é a base das receitas da 

exploração. -------------------------------------------------------- 

2.2. Considerando que a apicultura é uma atividade essencial também 

para o equilíbrio e sustentabilidade do meio ambiente, de vital 

importância para a agricultura pela efetiva polinização, que, por sua 

vez, provoca um significativo aumento na produção agrícola, pois as 

abelhas respondem por cerca de 80% da polinização dos vegetais. ----- 

2.3. Considerando que em Chaves o setor apícola tem vindo a ser 

consolidado, havendo no momento 130 apicultores registados, detentores 

de 6817 colónias, segundo informação fornecida pela Montimel, 

Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega, CRL. --------------------- 
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2.4. Considerando que as condições climatéricas do nosso país obrigam 

à realização de dois tratamentos por ano em cada colónia, um no outono 

e um outro na primavera, com um custo de 3,00€ cada, comparticipado 

apenas em 1,35€ por tratamento pela Ação 2.1. da Medida 2 do Programa 

Apícola Nacional (PAN), isto implica para os apicultores um grande 

dispêndio de recursos para garantir níveis baixos de infestação das 

colónias. ---------------------------------------------------------- 

2.5. Considerando que a partir de 2022 o ano apícola coincidirá com o 

ano civil, o que até ao momento não se verificava, comportando o 

tratamento de outono e o tratamento de primavera do ano seguinte; --- 

2.6. Considerando que no uso das competências determinadas pelo 

disposto na alínea o), do número 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

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

2.7 Face ao exposto, sugere-se a atribuição de uma comparticipação 

financeira de 3.749,35€ (três mil, setecentos e quarenta e nove euros 

e trinta e cinco euros) à Montimel, Cooperativa de Apicultores do Alto 

Tâmega Crl., para a aquisição do tratamento obrigatório de outono de 

prevenção da Varroose, comparticipando a componente não financiada do 

programa Apícola Nacional em 0,55€ por colónia, em benefício dos 

apicultores devidamente registados. --------------------------------- 

3 DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

I) Que a presente proposta seja encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira (DGF), para atribuição do cabimento da despesa, inscrita 

na rubrica 04.07.01.99 do Orçamento Municipal, aprovado para 2021, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

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

ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de deferir o apoio financeiro, no montante de 

3.749,35€ (três mil, setecentos e quarenta e nove euros e trinta e 

cinco euros), à Montimel, Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega 

Crl., para a aquisição do tratamento obrigatório de outono de prevenção 

da Varroose, comparticipando a componente não financiada do programa 

Apícola Nacional em 0,55€ por tratamento, em benefício dos apicultores 

devidamente registados no concelho de Chaves; -----------------------  

Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à Divisão 

de Gestão Financeira, para ulterior operacionalização. -------------- 

À consideração Superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 13 de agosto de 2021 ---------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 16.08.20121 ------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------- 

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra, aos presentes que 

mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do 

disposto do nº2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Senhor Manuel Augusto Alves Leão, tendo dito que 

relativamente ao assunto - Festa dos Povos -, constante do seu 

requerimento já se encontrava esclarecido, com a informação prestada 

no início da reunião, pelo Sr. Presidente. -------------------------- 

Seguidamente, pediu informação relativamente às obras que estão a ser 

realizadas na Av. 5 de Outubro, e em concreto da situação da árvore, 

que tem sido abordada em reuniões públicas do executivo camarário. – 

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

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

Presidente da Câmara, tendo referido, sobre a matéria, em apreciação, 

que, de acordo com o projeto da obra, só estava contemplado o abate 

das árvores estritamente necessárias à realização dos passeios. ----- 

Em deslocação ao local, com os dirigentes municipais, da Divisão de 

Projetos e Mobilidade e da Divisão de Obras Públicas, constatou-se a 

necessidade de proceder à retirada de mais algumas árvores, tendo 

sugerido ao Sr. Manuel Leão que, numa planta do tipo “google maps”, 

identifique a árvore que tem motivado as suas intervenções, ou outras 

que estejam a causar eventuais prejuízos e a colocar em crise a 

segurança de um muro, conforme invocado pelo aludido cidadão. ------- 

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

Seguidamente usou da palavra o cidadão Senhor Anselmo José Martins, 

tendo cumprimentado todos os presentes, e, relativamente à informação 

solicitada no seu requerimento, correlacionada com as razões que 

motivaram a não aprovação do assunto relativo às piscinas com água das 

termas, na última reunião do executivo camarário, tendo dito o 

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

Que não entendia como foi politicamente decidido, na última reunião 

de câmara contra o anseio do povo flaviense de ter umas piscinas 

descobertas de água quente termal. --------------------------------- 

E que mais surpreendido ficou, pelo atraso que houve perante o perigo 

de ser perdido o respetivo financiamento, por questões de natureza 

formal. ------------------------------------------------------------ 

Tendo terminado a sua intervenção, dizendo que se considerava 

esclarecido, em face da discussão do assunto durante a presente 

reunião. ----------------------------------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção do aludido cidadão, o Senhor Presidente da 

Câmara, referiu nada ter a acrescentar, ao que foi antes dito, pelo 

que a questão já foi esclarecida. ----------------------------------- 

 

 

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. ---------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e trinta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


