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Nº19 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 02 de setembro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior. -------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

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

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento ao Executivo 

Municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com a 

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

a) “Rali da Água na região do Alto Tâmega dá continuidade a uma 

história de sucesso” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, a água, sinónimo de vida na natureza, 

apresenta-se como o pano de fundo de uma estratégia de promoção no 

Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). ------------------------------ 

O Rali da Água - CIM Alto Tâmega, que atravessará os concelhos de 

Chaves e Boticas nos próximos dias 4 e 5 de setembro, com a chancela 

do CAMI Motorsport, dará continuidade a um evento mítico e com uma 

história de sucesso, proporcionando também aos amantes deste desporto 

um diferente despertar para tudo aquilo que a região atravessada pode 

oferecer. ---------------------------------------------------------- 

O Alto Tâmega, território de água e bem-estar, surge assim como palco 

do RALI Nº 5 do CPR, marcando a segunda metade da temporada, com um 

evento que combina a competição com um ambiente natural e paisagístico 

único em termos de biodiversidade. ---------------------------------- 

Desportivamente, o Rali da Água-CIM Alto Tâmega apresenta nove PEC 

Provas Especiais de Classificação) em pisos de asfalto, uma estrutura 

simples e compacta, reunindo todos os ingredientes para proporcionar 

uma prova equilibrada e discutida ao segundo. ----------------------- 

O Rali da Água, impulsionado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do 

Alto Tâmega, enaltece o único mineral que é encontrado no planeta 

Terra em três estados: líquido, gasoso e sólido. Nesta região 

transmontana, rica em fontes termais, foi na época do período romano 

que este povo invasor da Península Ibérica, movido pela curiosidade 

da água em ebulição a brotar misteriosamente do solo, descobriu as 

suas propriedades terapêuticas e medicinais. ------------------------ 
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b) “Ateliers para a Vida” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, já se encontram em atividade as 

formações dos ateliers de Costura, Pintura, Bordado, Restauro e 

Reciclagem, integradas no projeto “Ateliers para a Vida”, no âmbito 

de Abordagens integradas para a Inclusão Ativa, a funcionar no Centro 

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

Este projeto, tem como principal objetivo promover atividades 

ocupacionais, potenciando o desenvolvimento pessoal e social de 

indivíduos pertencentes a grupos socialmente vulneráveis, empenhados 

em viver e em partilhar saberes e aprendizagens. -------------------- 

Através da formação nas áreas de trabalhos manuais/artísticos em 

várias áreas, pretende-se estimular as capacidades funcionais, físicas 

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

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

Com estas atividades ocupacionais pretende-se ainda fomentar a 

criatividade, desenvolver a motricidade fina, precisão manual e a 

coordenação psicomotora dos utentes, garantir o acesso a atividades 

de aprendizagem, estimular a comunicação, expressão, socialização, 

recreação e divertimento e por fim promover competências de 

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

O projeto será desenvolvido até abril de 2023 e os interessados poderão 

inscrever-se ou obter mais informação através dos contactos 276 340 

500 e 960 441 667. -------------------------------------------------- 

Projeto cofinanciado a 85% pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União 

Europeia ‐ Fundo Social Europeu. ------------------------------------ 
c) “Município arranca com campanha de apoio à esterilização e 

identificação eletrónica de cães e gatos de companhia” - Sobre este 

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

candidaturas decorrem até 7 de outubro para todas as intervenções 

realizadas entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2021. ------------- 

De forma a promover o bem-estar animal e a saúde pública, o Município 

de Chaves aderiu à campanha promovida pelo Instituto Nacional de 

Conservação da Natureza e das Florestas e avança com a comparticipação 

dos custos associados à esterilização e à identificação eletrónica de 

animais de companhia. ----------------------------------------------- 

A comparticipação destina-se a animais esterilizados ou sujeitos à 

colocação de microchip desde 1 de janeiro de 2021 e vigora até 30 de 

setembro de 2021. No caso dos cães, o apoio é de 55 euros para as 

fêmeas e 30 euros para os machos. Quanto aos gatos, o contributo para 

a esterilização cifra-se nos 35 euros, em caso de fêmeas, e de 25 

euros, para os machos. A identificação eletrónica beneficia de uma 

comparticipação de 4,5 euros por animal. ---------------------------- 

Pode aceder a estes apoios através de candidaturas efetuadas até 7 de 

outubro via online em https://www.chaves.pt/pages/889 ou, 

presencialmente, no Gabinete de Saúde Pública e Bem-Estar Animal, 

através do preenchimento obrigatório de um formulário com a entrega 

da seguinte informação: comprovativo de residência do requerente no 

concelho de Chaves (fatura da água, luz ou atestado de residência 

emitido na Junta de Freguesia); documento de Identificação Eletrónica 

do Animal de Companhia (DIAC); declaração do veterinário com a data 

de esterilização; e comprovativo de IBAN. --------------------------- 

A esterilização aumenta a esperança de vida dos animais, não só por 

vantagens diretas em termos de saúde, mas também por vantagens 

indiretas, consequentes de o animal ficar mais calmo e menos propenso 

a vaguear, fugir ou lutar com outros animais. Esterilizar é cuidar! - 

d) “Exposição de Pintura “Chaves Monumental” de Alfredo Cabeleira no 

Museu da Região Flaviense” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 
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da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, o Museu da Região Flaviense vai 

receber, de 1 a 30 de setembro, a Exposição de Pintura “Chaves 

Monumental”, um conjunto de trabalhos do artista plástico Alfredo 

Cabeleira. --------------------------------------------------------- 

A arte do pintor flaviense integra várias coleções particulares, 

nacionais e internacionais, em países como a França, Espanha, Alemanha 

e Bélgica, tendo já mais de quatro centenas de exposições realizadas. 

Caracterizado pela contínua procura de temas rurais para as suas obras, 

Alfredo Cabeleira foi distinguido com o prémio de Pintura Flaviae 96, 

em 1996, e em 2008 e 2009 com o Diploma de Mérito de Pintura Rápida 

em Vilas Boas. ------------------------------------------------------ 

Com um percurso ligado ao associativismo, é sócio fundador da 

Associação “Amigos das Artes de Trás-os-Montes e Alto Douro” e membro 

da Sociedade de Belas Artes e da Associação de Artistas Plásticos do 

Alto Tâmega e Monterrei. -------------------------------------------- 

Alfredo Cabeleira tem atualmente um atelier em Castelões, localidade 

de onde é natural. -------------------------------------------------- 

A exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público todos os 

dias, das 09h30 às 13h30 e das 14h30 às 18h30, em conformidade com a 

lotação máxima do espaço, no cumprimento das diretrizes emanadas pela 

DGS. --------------------------------------------------------------- 

e) “Centro Cívico de Chaves já reabriu portas” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, após o 

interregno das atividades desenvolvidas no Centro Cívico, este espaço 

de convívio já reabriu portas à comunidade local. ------------------- 

A funcionar de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h00, o Centro 

volta a constituir-se como um espaço acolhedor e pronto para ser 

utilizado e dinamizado como ponto de encontro ideal e seguro.  Tem 

como principal objetivo proporcionar e desenvolver atividades de 

âmbito cultural, desportivo e social, assim como fomentar a 

convivência das pessoas. -------------------------------------------- 

A participação é livre, mas sujeita à lotação máxima do espaço. ----- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 

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

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. 

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado a sua intervenção por 

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

De seguida, abordou os seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

- ”Aquae Salutem” - Piscinas Termais descobertas – Relativamente a 

esta matéria, esteve a assistir às duas entrevistas concedidas pelo 

Senhor Presidente da Câmara à comunicação social, nas quais referiu, 

que o procedimento concursal das Piscinas Termais descobertas, se 

encontrava em fase de adjudicação, questionando o Senhor Presidente 

da Câmara, sobre o ponto de situação do referido procedimento 

concursal. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

O procedimento concursal tendente à contratação da empreitada de obra 

pública das piscinas termais descobertas está em curso, ainda que 

tenha sofrido um atraso superior a mês e meio, por razões político-

partidárias, pois formou-se uma coligação negativa entre os vereadores 

do PSD e o Vereador, Eng. Victor Santos, aliás como é do conhecimento 
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do Senhor Vereador interpelante, Arq. Carlos Penas, que impediu que o 

despacho exarado pelo Presidente de Câmara, não tivesse sido objeto 

de ratificação, como até então tinha sido regra. -------------------- 

Este assunto, foi amplamente debatido, e aproveita para reafirmar que, 

tal atraso, se deveu a questões político-partidárias, que prejudicaram 

o normal desenvolvimento de tal processo de contratação pública, como 

ficou evidenciado na última reunião do executivo municipal, onde foi 

aprovado, por unanimidade, a ata de erros e omissões, em oposição à 

deliberação de não ratificação de despacho do Presidente da Câmara, 

que tinha os mesmos pressupostos e desiderato. ---------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara conclui dizendo, não fosse a oposição 

negativa formada, e a empreitada e causa já estaria adjudicada. ----- 

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

Usou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, para dar nota que, na 

última reunião camarária foi aprovado o adiamento do prazo para entrega 

de propostas, questionando o Senhor Presidente se já foram entregues 

as propostas. ------------------------------------------------------- 

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

Retomou, o uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, tendo, 

referido que ainda não foram entregues as propostas, sendo 

tecnicamente mais preciso dizer que o procedimento se encontra em fase 

de receção de propostas. -------------------------------------------- 

Se não fosse a posição assumida pelos Vereadores do “PSD” e do Vereador 

Eng. Victor Santos, porventura já estaria adjudicado, não tendo sido 

possível, pelas circunstâncias que constam da respetiva ata, e que os 

flavienses conhecerão e valorizarão, mas, podemos dizer que o processo 

de adjudicação está em curso. --------------------------------------- 

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

Terminando a sua intervenção, usou da palavra o Vereador do Partido 

Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas para 

abordar o seguinte assunto relacionado com a atividade municipal, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

- Plano Municipal de Defesa das Florestas – Relativamente a este 

assunto, esteve a consultar o site do Município e verificou que o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta que se encontra disponível, foi 

aprovado em 2014, questionando, o Senhor Presidente, se já existe uma 

alguma atualização do mesmo. ---------------------------------------- 

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

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

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

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

- O Plano Municipal de Defesa da Floresta aprovado pelos órgãos 

municipais em 2014, só foi validado pelo Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas (ICNF) em novembro de 2016, encontrando-se, por 

esse facto, a vigorar até novembro de 2021. ------------------------- 

Na presente data, já existe uma nova versão do documento para o próximo 

ciclo, estando o procedimento em causa a ser coordenado pela CIM do 

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

No entanto, irá, junto dos serviços municipais competentes, validar a 

informação ora prestada, apurando as diligências realizadas e se o 

plano anterior ainda se encontra válido e quando se prevê que o novo 

possa entrar em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

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

AUGUSTO COSTA SANTOS. ----------------------------------------------- 
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Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor 

Augusto Costa Santos, tendo começado a sua intervenção, por 

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

De seguida, abordou os seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

- Obras na Av. Tenente Valadim – Relativamente a este assunto, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa 

Santos, procedeu à leitura da declaração, que seguidamente, se 

transcreve: -------------------------------------------------------- 

“Ainda as obras na Av. Tenente Valadim. ----------------------------- 

Sobre este assunto fiz quatro comunicações para os serviços sendo que 

a partir da segunda não obtive qualquer resposta escrita. ----------- 

Sempre, ao contrário de outros, procurei tratar todos os munícipes com 

equidade. ---------------------------------------------------------- 

Para a obra do pavilhão foi aceite a comunicação prévia em 17-08-2021 

e emitida a respetiva certidão no mesmo dia, e em duas semanas já se 

fez todo aquele trabalho? ------------------------------------------- 

Em Resumo: ---------------------------------------------------------- 

1. Em 22-10-2020, solicitei fiscalização dos trabalhos em curso, 

tendo a Sr.ª Chefe de Divisão encaminhado o pedido para a Fiscalização, 

dando origem ao embargo em 25-01-2021; ------------------------------ 

2. Em 23-03-2021, solicitei fiscalização imediata e embargo das obras 

em curso alertando para a desobediência ao embargo por parte do 

promotor. Perante esta comunicação a Chefe de Divisão disse-me que 

teria mandado os Fiscais à obra e o promotor lhes disse que tinha 

autorização do Sr. Presidente da Câmara para avançar com os trabalhos. 

Como tal, antes de mais diligências iria falar com o Presidente. ---- 

3. Em 31-03-2021, e perante a resposta da Chefe de Divisão que me 

disse que o Sr. Presidente lhe teria dito para “deixar correr o 

assunto”, mandei nova comunicação, alertando para as várias 

consequências que os trabalhos ilegais poderiam acarretar para a 

própria Câmara; ----------------------------------------------------- 

4. Em 05-08-2021, já sem o pelouro da Fiscalização, solicitei, mais 

uma vez, a suspensão imediata dos trabalhos. ------------------------ 

Perante toda esta embrulhada, do disse-que-disse, pergunto eu: ------ 

a) O Sr. Presidente falou sobre este assunto com a Chefe de Divisão? 

b) Se falou, disse-lhe para não mandar novamente a Fiscalização? -- 

c) Desautorizou-me ou não neste processo como em muitos outros? --- 

d) Caso as sua respostas sejam negativas, encara a possibilidade de 

demitir a Chefe de Divisão por desrespeito ou falta de resposta às 

ordens do Vereador? ------------------------------------------------- 

e) O Sr. pode prometer aqui que o espaço que está a ser construído 

só será inaugurado com autorização de Utilização? ------------------- 

f) Estamos a falar das obras no lote 1, o Sr. pode informar se as 

obras já executadas no lote 2, estão legais? ------------------------ 

g) Quando se embargam obras a pobres munícipes e se autorizam 

pavilhões industriais no centro da cidade sem licença durante quase 

um ano, deixe-me que lhe diga que o Sr. é forte com os fracos e fraco 

com os fortes. ------------------------------------------------------ 

Termino sem gastar as mais de 20 páginas com que o Sr. ocupou a ata 

da última Reunião de Câmara, com este assunto, mas que só servem de 

enredo para criar a confusão nos Munícipes e não para o esclarecimento 

que se pretende. ---------------------------------------------------- 

Victor Santos (Vereador da Câmara Municipal de Chaves) -------------- 

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

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

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

Se o Senhor Vereador, quando tinha competências em matéria 

urbanísticas e de fiscalização de tais operações, não as exerceu 

plenamente e não determinou o que deveria ter determinado, com certeza 

que violou regras e o seu comportamento terá sido omissivo, ou seja, 

não fez o que era suposto ter feito. -------------------------------- 

Se tinha o poder/dever de determinar o embargo da obra em questão, bem 

como determinar a instauração de processos de contraordenação, e nada 

fez, limitando-se a informar, em vez de determinar, não cumpriu 

adequadamente a delegação de competências que tinha e terá violado 

obrigações legais, a confirmar o que afirma. ------------------------ 

Reitero o afirmado em momento anterior. Não foi dada, sobre esta 

matéria, qualquer instrução ou orientação ao Senhor Vereador, Eng. 

Victor Santos, ou aos serviços municipais, por parte do Presidente da 

Câmara. ------------------------------------------------------------ 

Se o Senhor Vereador, Eng. Victor Santos, como agora afirma, constatou 

o incumprimento de orientações ou determinações dadas a dirigente ou 

trabalhadores municipais, deveria ter dado nota de tal comportamento 

ao Presidente da Câmara, coisa que não fez em momento oportuno, mas 

apenas após ter percebido que não integrava a lista do PS à Câmara 

Municipal de Chaves, no intuito de que o mesmo pudesse apurar eventuais 

responsabilidade funcionais. ---------------------------------------- 

Se alguém, não cumpriu, se ouve um lapso, ou uma má prática da função, 

foi do Senhor Vereador. --------------------------------------------- 

Sobre esta matéria, considera, ainda, estranho que o Senhor Vereador, 

Eng. Victor Santos, não se tenha escusado a decidir neste processo, 

uma vez que tinha, à data, um processo judicial em curso contra um dos 

sócios gerentes desta empresa, bem como nunca tenha partilhado essa 

circunstância com este executivo. ----------------------------------- 

Relativamente a este assunto, é também curioso constatar que o Senhor 

Vereador, apenas, tenha adotado esta postura a partir do momento em 

que teve conhecimento que não faz parte da lista do PS à Câmara 

Municipal para o próximo mandato, sendo possível concluir que no 

passado tudo estava bem, só deixando de estar quando o Senhor Vereador, 

ainda em exercício, tomou conhecimento que não integrava essa equipa.  

Sobre as considerações que tomou e relativamente às questões que 

suscita sobre a Chefe de Divisão, será levada a cabo uma indagação 

interna para perceber as diligências promovidas e o tipo de intervenção 

feita. ------------------------------------------------------------- 

Quanto ao diz que disse e ao diz que fez, na Administração  

Pública, tal como o Senhor Vereador sabe, prevalece o princípio da 

escrita, pelo que se o Presidente autorizasse ou deixasse de autorizar, 

teria que haver documento escrito. ---------------------------------- 

O que lhe agrada muito, é verificar que o que era difícil de resolver, 

resolveu-se em 15 dias, muito concretamente, o licenciamento da 

alteração do loteamento, a comunicação prévia das obras de edificação 

do lote 1, estando neste momento em conformidade, o que indica que 

houve muitas mais diligências que anteriormente. -------------------- 

Relativamente ao lote 2, não tem conhecimento da situação 

procedimental, mas vai determinar que se apure. --------------------- 

Nunca desautorizou o Senhor Vereador, Eng. Victor Santos. ----------- 

Se o Senhor Vereador, em algum momento, se sentiu desautorizado ou 

sentiu que não tinha condições para exercer as suas funções, em sua 

opinião, deveria ter pedido a exoneração de tais funções, sendo certo 
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que não o fez, nem mesmo após as considerações públicas por si 

realizadas. -------------------------------------------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. Victor Augusto Costa Santos, para referir que tudo o que disse 

está documentado, e que as comunicações que fez aos serviços, são 

públicas. ---------------------------------------------------------- 

Recorda que os eleitores também votaram nele, e a esses eleitores, 

devia o respeito de continuar no cargo para que foi eleito. --------- 

O Senhor Presidente da Câmara poupou com o Vereador Victor Santos, 

dois salários, no próximo mandato vai poupar quarenta e oito se não 

nomear o quarto Vereador, pois, pelo que diz, não faz falta. -------- 

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

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

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

não vai poupar nada, uma vez que conta trabalhar com uma equipa coesa 

e dedicada, nela se integrando um imprescindível quarto vereador, 

tendo em vista honrar tempestivamente todos os compromissos assumidos 

com os flavienses.---------------------------------------------------  

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

Usou, novamente, da palavra o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Eng. Victor Augusto Costa Santos, para referir que muito antes das 

eleições, falou com o Senhor Presidente da Câmara e pediu para terminar 

as suas funções, pedido esse que não foi aceite. -------------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo referido que dá sempre uma 

segunda oportunidade e que o Senhor Vereador não foi consequente. --- 

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

Retomou, novamente, o uso da palavra o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. Victor Augusto Costa Santos, para proceder à leitura da 

declaração, que seguidamente, se transcreve: ------------------------ 

“Ex. Mo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Chaves ------------ 

Somos confrontados no dia a dia com lamentações por parte de 

funcionários desta Autarquia e outros cidadãos, do diferente 

tratamento dado pelo seu Gabinete de Apoio, aos mesmos em função da 

sua convicção política. --------------------------------------------- 

Eu próprio, após queixas de um funcionário que se sentiu descriminado, 

alertei o seu estimado assessor que a discriminação política era crime, 

ao que ele me respondeu: “- só falas comigo na frente do Presidente”. 

Dei-lhe conhecimento do assunto, o Sr. que se autodenomina de líder, 

mas que ainda não entendeu as diferenças entre líder e chefe, mas o 

Sr. “ligou à terra”, aliás como era normal da sua parte em desautorizar 

os Vereadores em detrimento dos seus servidores e até mesmo de Chefes 

de Divisão. --------------------------------------------------------- 

É também notória a arrogância desse assessor nas redes sociais onde 

perderá mais tempo que no trabalho que deveria efetuar e que está a 

ser pago por todos os cidadãos. ------------------------------------- 

Tanto mais, que não foi eleito, arranjou aquilo a que se chama “tacho”. 

Acresce, ainda, que há vários meses, passa o mesmo mais tempo no 

serviço a tratar de listas do Partido Socialista e em ações de 

campanha, que propriamente a fazer aquilo para que é pago. ---------- 

Entendo eu, que os assuntos do partido deveriam ser tratados em sede 

própria e não na Câmara Municipal, usando equipamento de todos e 

ganhando vantagem em relação à oposição. ---------------------------- 
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Preso muito a Constituição da República, que ganhámos com o 25 de 

Abril, que Vossa Ex.ª tanto apregoa, mas pouco pratica e por isso 

termino evocando o seu, --------------------------------------------- 

Art.º 13: ----------------------------------------------------------- 

1- Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante 

a lei. -------------------------------------------------------------- 

2- Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado 

de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 

condição social ou orientação sexual. ------------------------------- 

Victor Santos (Vereador da Câmara Municipal de Chaves)” ------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, solicitando ao Senhor Vereador, Victor 

Santos, a identificação do “assessor” a que se refere na declaração, 

bem como o momento, da eventual discriminação. ---------------------- 

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

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

Augusto Costa Santos, esclarecendo o Senhor Presidente que o 

“assessor” a que se refere é o Dr. Júlio Eliseu Alves, e que a altura 

em que os acontecimentos se passaram foi aquando da realização do ato 

eleitoral para o parlamento europeu, sensivelmente uma semana antes.- 

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

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

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

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

Com certeza que defende o que consta do artigo 13º da Constituição da 

República Portuguesa, que todas as pessoas são iguais e é assim que 

as trata. ----------------------------------------------------------- 

Se assim não fosse, a título de exemplo, referiu que não teria sido 

contratado o líder da “JSD”. ---------------------------------------- 

Desafiou o Senhor Vereador, Victor Santos, a identificar algum 

munícipe, a quem não tenha dado igual tratamento por questões político 

partidárias, sublinhando que atua de forma isenta atendendo toda a 

gente por igual. ---------------------------------------------------- 

Quanto ao seu adjunto Júlio Eliseu Alves, se tem efetivamente provas 

da violação de obrigações funcionais, deve apresentá-las, para que o 

Presidente da Camara possa agir em conformidade. -------------------- 

Porque a ser verdade, deve mostrar provas pois o Presidente da Câmara 

Municipal não pode tomar decisões com base em suposições/opiniões, 

porém se houver evidências de uma utilização indevida, reiterada para 

fins político partidários de equipamentos públicos, tal utilização tem 

de cessar e tem de ter a respetiva consequência. -------------------- 

Referiu ainda o Presidente da Câmara que as questões suscitadas pelo 

Senhor Vereador, Eng. Victor Santos, são de natureza pessoal com o 

Presidente da Câmara e já todos perceberam quais são as suas 

motivações. -------------------------------------------------------- 

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

Terminando a sua intervenção usou da palavra o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa Santos, dado nota de um 

assunto pessoal, mas que em sua opinião é uma situação, também, de 

interesse público, consubstanciada no agendamento de uma consulta no 

pretérito dia 20.08.2021, pelas 08:45 horas no Hospital de Vila Real, 

à qual compareceu, mas para seu espanto a mesma tinha sido desmarcada. 

Questionando a atuação do Centro Hospitalar os respetivos serviços 

informaram que tinham enviado uma comunicação, no dia 03.08.2021, por 
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correio azul, comunicação, essa que só veio a receber no dia 

23.08.2021, ou seja passado 20 dias da expedição. ------------------- 

Deu, ainda, nota que chega a receber correspondência postal, passado 

um mês, esta foi com 20 dias, mas, como é óbvio causou-lhe muito 

transtorno, e na sequência do Senhor Presidente ter estado com os 

trabalhadores dos “CTT”, numa manifestação de greve, questiona o 

Senhor Presidente se já houve alguma diligência junto do Governo 

Central, tendo em vista uma melhoria significativa dos serviços 

prestados pelos “CTT”, à população. --------------------------------- 

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

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

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

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

Na sua perspetiva esta questão tem duas dimensões: ------------------ 

- Uma gestão de comunicações de forma arcaica, não fazendo sentido que 

os serviços de saúde do Estado, na presente data, continuem a operar 

na lógica da comunicação postal, fazendo sentido, tal prática, apenas 

para os cidadãos que não tenham competências digitais. -------------- 

Neste contexto, irá reforçar junto do Conselho de Administração do 

Centro Hospitalar a necessidade de mudança de paradigma, numa gestão 

adequada ao tipo de utente. ----------------------------------------- 

- A privatização dos “CTT”, durante o Governo do Dr. Pedro Passos 

Coelho, acarretou uma perda manifesta da qualidade do serviço 

prestado, evidenciada aqui na convocatória dos serviços de saúde,  

recebida tardiamente pelo Senhor Vereador, Victor Santos, mas, também 

à própria Câmara, que, neste contexto, tem tido uma série de problemas 

relacionados com a tempestividade da receção das comunicações 

referentes à faturação de água, que já motivaram o envio de 

comunicações para a Administração dos “CTT”, sendo inaceitável que os 

cidadãos se encontrem durante 10 a 20 dias à espera de correspondência.  

A Câmara Municipal irá fazer, nos próximos dias, uma comunicação formal 

junto do Primeiro Ministro, António Costa, visando o reforço da 

qualidade do serviço público prestado e da reiterada necessidade de 

incremento de recursos humanos, quer na Loja dos “CTT”, quer no pessoal 

da distribuição. ---------------------------------------------------- 

 

 

IV - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, JOÃO CARLOS 

ALVES NEVES. -------------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João 

Carlos Alves Neves, tendo apresentado, por escrito, o seguinte 

requerimento, que se transcreve: ------------------------------------ 

Assunto: Avaliação das condições de execução do Regulamento do 

Programa Municipal de Apoio às Empresas e Empresários do Concelho, em 

Virtude da Pandemia por Covid-19; ----------------------------------- 

Pedido de informação. ----------------------------------------------- 

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

Considerando que, mediante proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

vieram os Órgãos municipais competentes a aprovar o Regulamento do 

Programa Municipal de Apoio às Empresas e Empresários do Concelho, em 

virtude da Pandemia por Covid-19; ----------------------------------- 

Considerando que o mencionado regulamento administrativo tem por 

objeto, em contexto de pandemia, a definição de medidas excecionais e 

temporárias de apoio ao tecido empresarial local, nas condições 

estabelecidas no regime de tal regulamento municipal; --------------- 

Considerando que, de acordo com o quadro legal de atribuições e 

competências das Autarquias Locais, consagrado no Anexo I da Lei 
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75/2013, a competência, em geral, para a concessão de qualquer apoio 

municipal, independentemente da sua natureza, qualitativa e 

quantitativa, é uma competência própria e indelegável da Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

Considerando que o órgão executivo municipal, por razões de 

transparência e de escrutínio político, necessariamente, mais 

exigente, sobre a matéria, atendendo à excecionalidade das medidas, 

em causa, não pode, nem deve ser afastado do acompanhamento e 

monitorização da adequada execução do mencionado regulamento 

municipal, avaliando, nomeadamente, de forma sistemática, do ponto de 

vista formal e material, o efetivo cumprimento das suas regras e o 

cumprimento efetivo dos objetivos de interesse público que estiveram 

na base da sua aprovação, em área tão relevante para o apoio do setor 

empresarial local, em contexto pandémico, e com um esforço financeiro 

municipal relevantíssimo correspondente a um milhão de euros; ------- 

Considerando que, até à presente data, o Senhor Presidente da Câmara 

não deu, como era sua obrigação, qualquer informação à Câmara 

Municipal, sobre as condições efetivas de execução do regulamento 

municipal, em causa, não dispondo, o órgão executivo municipal, de 

qualquer informação, regular e sistematizada, designadamente, sobre:- 

- Número de candidaturas apresentadas e sua caracterização sumária; - 

- Caracterização dos candidatos beneficiários e das respetivas 

candidaturas; ------------------------------------------------------ 

- Valor do apoio concedido por candidatura, nos termos do regulamento;- 

- Valor total da despesa pública já realizada, no âmbito da execução 

financeira do regulamento; ------------------------------------------ 

Evidenciação da fundamentação das decisões tomadas, no âmbito da 

apreciação das respetivas candidaturas, com a identificação de todas 

as candidaturas admitidas e, eventualmente, excluídas; -------------- 

- Medidas de controlo desenvolvidas, pela autarquia, para comprovar a 

boa afetação, pelos beneficiários, do apoio financeiro concedido, pelo 

Município, e, bem assim das demais obrigações impostas pelo 

regulamento municipal; ---------------------------------------------- 

Considerando, por último, que o regulamento municipal, em causa, não 

consagra, com exceção de simples dever de publicitação dos despachos 

praticados, sobre a matéria, pelo Presidente da Câmara, qualquer dever 

de publicitação de informação mais circunstanciada, sobre a matéria, 

dando concretização ao quadro legal, em vigor, sobre a mesma, e ao 

relevante princípio da transparência. ------------------------------- 

II – Pedido --------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões apresentadas e com o fundamento no 

direito à informação que deve ser reconhecido a todos os vereadores 

deste executivo municipal, solicito ao Senhor Presidente da Câmara 

que, em sede de próxima reunião ordinária, deste executivo, seja 

apresentada informação circunstanciada, sobre as condições atualizadas 

de execução do Regulamento do Programa Municipal de Apoio às Empresas 

e Empresários do Concelho de Chaves, em virtude da pandemia covid-19; 

Tal informação deverá discriminar, objetivamente, entre outros 

aspetos, todas as condições de execução do regulamento municipal, em 

causa, melhor identificadas, nos dois últimos considerandos do 

presente pedido de informação. -------------------------------------- 

Chaves, 02 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

O Vereador do PSD, -------------------------------------------------- 

João Neves ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

A resposta ao pedido foi dada em sede da última reunião da  

Câmara, e as questões que foram suscitadas estão a ser objeto de 

análise, e têm a ver com as questões de natureza nominativa e 

reservada, para cumprimento do regulamento “RGPD” em vigor sobre esta 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

Recorda, também, que houve uma deliberação da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal, tratando-se de um regulamento municipal, e que 

através desse regulamento foram dadas competências ao Presidente da 

Câmara, por questões de celeridade e oportunidade, na atribuição dos 

apoios, e que do referido regulamento consta a obrigação de no fim do 

programa ser produzido um relatório, para conhecimento, à semelhança 

dos restantes regulamentos municipais, dando a título de exemplo, a 

atribuição de apoio à produção pecuária, numa lógica de total 

transparência. ----------------------------------------------------- 

A única dúvida que subsiste é se se pode identificar o beneficiário 

do apoio, e a mesma está a ser objeto de apreciação jurídica. ------- 

Não tem nenhuma dúvida sobre as suas competências, as competências da 

Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, sendo que a informação 

pretendida será trazida para conhecimento ao órgão executivo, 

oportunamente, cumprindo a legalidade constante no respetivo 

regulamento municipal e no “RGPD”. ---------------------------------- 

 

 

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

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

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

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

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

Subscreve o pedido de informação do Senhor Vereador João Neves, é seu 

entendimento que essa informação deve ser prestada não só ao Executivo 

Municipal, mas também a todos os Flavienses, porque se tratam de 

dinheiros públicos e todos os flavienses tem o direito de saber a quem 

são atribuídos, e se as empresas se opõem a que seja divulgado o nome, 

então que se recusem a receber o apoio. ----------------------------- 

São presentes de forma nominativa, para deliberação/conhecimento deste 

Executivo, diversos apoios atribuídos pela Câmara Municipal, dando 

como exemplo o apoio ao arrendamento e o apoio a estudantes 

universitários, não tendo sido, nunca, colocada a questão da 

privacidade e da divulgação do nome, parecendo-lhe que se está a adiar 

a prestação de tal informação, pelo ato eleitoral que se avizinha. -- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, reiterado as 

considerações e afirmações feitas aquando da apresentação do 

requerimento pelo Senhor Vereador, João Neves, registando que existe 

um direito à informação que é legitimo, estando só e apenas a ser 

analisada, pelos serviços jurídicos municipais, a questão da forma 

como será apresentada a informação, apurando se existe algum 

impedimento que atinja o “RGPD”. ------------------------------------ 

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

Terminando a sua intervenção, usou da palavra a Vereadora do Partido 

Social Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo 

dado nota que relativamente ao pedido de informação, por si formulado 

na última reunião de Câmara, sobre as diligências adotadas, no âmbito 
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da questão suscitada quanto à legalidade do procedimento concursal 

para jardineiro, que a informação que vier a ser obtida deverá ser 

partilhada com todo o executivo municipal. -------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo, concordado com a partilha de 

tal informação com todos os membros do executivo municipal. --------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 19 de agosto de 2021. -------------------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, e dada a 

circunstância de o documento em causa, apenas ter sido remetido no dia 

de ontem, não havendo a oportunidade, por parte dos membros do 

Executivo Municipal, de fazerem uma leitura de forma atenta do mesmo, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, agendar este assunto 

para a próxima reunião de Câmara, em vista a sua análise, discussão e 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. QUEDA EM PASSEIO; - MARIA DE FÁTIMA MATIAS LARANJEIRA.INF 

117/DAG/21. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta autarquia local n.º 8562, datado do pretérito 

dia 16/06/2021, Maria de Fátima Matias Laranjeira veio apresentar 

documentação relativa a um sinistro que teve lugar na rua da Lapa, em 

Chaves, e na sequência da qual terão decorrido danos físicos para a 

mesma, muito concretamente: ----------------------------------------- 

a) Cópia do cartão de cidadão da requerente; ---------------------- 

b) Relatórios médicos do episódio de urgência n.º 21052034; ------- 

c) Declaração emitida pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, E.P.E., atestando a entrada no serviço de urgência do 

hospital no dia 01/06/2021, pelas 15:28; ---------------------------- 

d) Duas fotografias do buraco existente no passeio. --------------- 
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2. Neste contexto, foi elaborada, por parte destes serviços, a 

Informação n.º 100/DAG/2021, no dia 5 de julho de 2021, e na sequência 

da qual, atendendo às razões ali explanadas, veio a ser solicitado à 

requerente a apresentação de elementos probatórios que confirmem a 

ocorrência do sinistro (queda), bem como a quantificação dos danos que 

pretende ver ressarcidos. ------------------------------------------ 

3. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta autarquia local n.º 10337, do dia 27/07/2021, a 

requerente junto ao processo Participação elaborada pela PSP, no dia 

26/07/2021. -------------------------------------------------------- 

4. Mais indicou que pretende ser ressarcida com a quantia de 181 euros, 
correspondente a 6 dias durante os quais se viu impossibilitada de 

trabalhar. --------------------------------------------------------- 

5. É, pois, partindo os factos, acima, evidenciados que deverá ser, 
agora, analisada a pretensão formulada pela interessada. ------------  

6. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte. ----------- 
II – Do Direito ----------------------------------------------------- 

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ----------- 

3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

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

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

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

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

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

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

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

4.  De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele 

que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem 

ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios 

fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da 

violação”. --------------------------------------------------------- 

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. ---------------------- 

6. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa (com a 
consequente inversão do ónus da prova) no caso de danos derivados da 

prática de atos jurídicos ilícitos e de danos causados por omissão dos 

deveres de vigilância, previstas nos n.ºs 2 e 3, do art.3.º, do 

art.10.º, do referido regime. -------------------------------------- 
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7. Relativamente à ilicitude, que vem tipificada no n.º 1 e n.º 2, do 
artigo 9. º, considera como ilícitas “…as acções ou omissões dos 

titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou 

princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou que infrinjam 

regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que 

resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos, bem 

como o funcionamento anormal do serviço (…)”. ----------------------- 

8. Para que se afira a responsabilidade extracontratual do estado e 
demais pessoas coletivas públicas é necessário que se verifiquem, 

cumulativamente, os cinco pressupostos da obrigação de indemnizar no 

âmbito do direito civil (art.483.º, do Código Civil): o facto, a 

ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. ----------------- 

9. Com efeito, é jurisprudência comum no Supremo Tribunal 

Administrativo o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º1, do artigo 493º, 

do Código Civil, que dispõe que, quem tiver em seu poder, coisa móvel 

ou imóvel, com o dever de a vigiar, (…), responde pelos danos, (…), 

salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte ou que os danos se 

teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua”. ------ 

10. Neste âmbito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STA) n.º 

0903/03, de 03/07/2003, refere que “para que ocorra a responsabilidade 

civil extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas públicas 

por atos ilícitos e culposos dos seus órgãos ou agentes, no exercício 

das suas funções e por causa delas, é necessária a verificação 

cumulativa dos seguintes pressupostos: facto ilícito, culpa, dano e 

nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano” – Acórdão STA de 

09/05/2002, no recurso 48077. A ação improcederá se um destes 

requisitos se não verificar”. -------------------------------------- 

11. Integram os pressupostos da obrigação de indemnizar os seguintes: 

− O facto ilícito, consistindo numa ação ou omissão, praticada por 

órgãos ou agentes estaduais, violadora das normas legais e 

regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis ou as regras de 

ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em consideração;  

− A culpa é o nexo de imputação ético-jurídica que liga o facto ilícito 

à vontade do agente. Envolve, portanto, um juízo de censura face à 

ação ou omissão, segundo a diligência de um bom pai de família. Para 

que o facto ilícito gere responsabilidade é necessário que o autor 

tenha agido com culpa, independentemente dessa culpa assumir a forma 

de dolo (uma forma de culpa mais grave) ou negligência (uma forma de 

culpa menos grave); ------------------------------------------------ 

− A ocorrência de um dano sofrido por uma pessoa, é também um 

pressuposto essencial para que haja lugar ao pagamento de uma 

indemnização; ------------------------------------------------------ 

− O nexo de causalidade existirá quando o facto ilícito for causa 

adequada do dano, isto é, a ação ou omissão praticada no exercício da 

função administrativa tem de constituir causa adequada à produção do 

dano (art.563.º, do Código Civil);  ------------------------------- 

12. Constitui jurisprudência pacífica, designadamente no STA, que o 

nexo causal entre o facto ilícito e o dano se deve determinar pela 

doutrina da causalidade adequada, ali contemplada, nos mesmos termos 

em que o direito civil a admite, entendimento extensível a todos os 

requisitos da responsabilidade civil (Acórdão STA, de 06/03/2002; 

Acórdao STA de 14/12/2004); ---------------------------------------- 

13. Ou seja, atendendo à referida jurisprudência, o lesado não se 

encontra dispensado de provar os factos de onde resulte o nexo de 
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causalidade entre o facto ilícito e o dano, mesmo nos casos onde se 

verifique a existência de uma presunção de culpa. ----------------- 

14. Significa isto, portanto, que a existência de responsabilidade 

civil extracontratual implica, necessariamente, que com clareza, e 

indubitavelmente, se verifique a ocorrência e a natureza do facto que 

dá origem ao dano. ------------------------------------------------- 

15. Se não fosse como preconizado na jurisprudência, cair-se-ia no 

cúmulo de indemnizar todo e qualquer dano, fosse ele real ou virtual. 

16.  E a verdade, diga-se, é que a lesada não junta quaisquer provas 

da ocorrência da queda no local assinalado. ------------------------ 

17. Limita-se, com efeito, a juntar fotografias da 

irregularidade/desnível no passeio, que em nada o correlacionam 

diretamente com os factos alegados nem os podem fazer presumir.  --- 

18. Ademais, não há também qualquer prova testemunhal.  ---------- 

19. A própria PSP não presenciou o acidente, como decorre, aliás, da 

própria participação, a qual, refira-se, foi elaborada no dia 

26/07/2021, ou seja, mais de um mês depois da data indicada pela 

requerente como o dia da ocorrência da queda. ---------------------- 

20. Tanto mais, que a PSP se limitou a reproduzir as declarações 

prestadas pela requerente junto de tal entidade policial.  ---------- 

21. Ora, ainda que tomadas por boas as declarações da requerente, as 

mesmas não podem ser vazias de conteúdo probatório, sob pena de todo 

e qualquer dano estar dispensado da demonstração da causa que lhe deu 

origem.  ----------------------------------------------------------- 

22. Do exposto, entendemos que a requerente não fez prova de que a 

queda tenha efetivamente ocorrido ou que a mesma se tenha ficado a 

dever ao desnível existente no passeio, claudicando assim que o seu 

pedido seja, sequer, desencadeador da verificação dos requisitos da 

responsabilidade civil extracontratual deste Município.  ----------- 

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

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

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

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

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

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção de decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

ora formulada, não decorrendo qualquer responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assunção do pagamento da peticionada indemnização dos danos sofridos, 

com base nas razões expostas no capítulo anterior; ------------------ 

b) No cumprimento do disposto no art. 121.º do Código de Procedimento 

Administrativo, deverá tal sentido de decisão administrativa acima 

proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir à peticionária vir ao 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido 

da decisão entretanto exarado; ------------------------------------- 

c)  Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

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

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

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

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

Dra. Carla Negreiro.  ----------------------------------------------- 

Chaves, 20 de agosto de 2021.  -------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: O correspondente processo administrativo. ----------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 20/08/2021 ------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal, Dr. Nuno Vaz. -------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/08/30 --------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS SOFRIDOS EM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 

– ATAQUE DE CÃES ERRANTES; REQ: BRUNA FILIPA SOARES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 118/DAG/2021. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos Factos ------------------------------------------------------ 

1. Através da Informação/Proposta n.º 13/GSPBEA/2021, o Gabinete de 

Saúde Pública e Bem-Estar Animal veio solicitar parecer jurídico 

relativamente a um pedido de indemnização civil para reparação dos 

danos físicos impingidos a uma cadela, propriedade de Bruna Filipa 

Soares, na sequência de um ataque de cães, alegadamente, vadios, no 

pretérito dia 15 de novembro de 2019, no valor de 374,33€. --------- 

2. O requerimento inicial veio acompanhado por um relatório médico-

veterinário e uma fatura no valor peticionado. ---------------------- 

3. Neste contexto, foi elaborada, por estes serviços, a 

Informação/Proposta n.º 105/DAG/2021, do dia 15 de julho de 2021, e, 

na sequência da qual, foi solicitado à requerente elementos 

probatórios da ocorrência do ataque, nos termos por ela expostos, os 

quais poderão assumir, designadamente, a forma testemunhal, de registo 

fotográfico ou participação elaborada por entidade policial, sem 

prejuízo, como é evidente, de outros elementos probatórios que venham 

a ser reconhecidos como idóneos, elementos, diga-se, essenciais para 

a tomada de uma decisão sobre o pedido formulado1. ------------------  

4. Foi, ainda, solicitado que a interessada procedesse à 

identificação dos animais que provocaram o ataque, bem como da zona 

exata onde o mesmo teve lugar.-------------------------------------- 

5. Em resposta ao solicitado, a interessada, através de requerimento 

com registo de entrada nos serviços administrativos desta autarquia 

local n.º 10436, de 29/07/2021, veio apresentar registo fotográfico 

do canídeo que foi atacado, bem como relatório do médico veterinário 

que lhe prestou assistência. --------------------------------------- 

6. No que concerne à identificação dos animais atacantes, apenas 

refere que se trata de um canídeo de porte-médio e cor preta e que o 

incidente ocorreu na Avenida Dom João I, perto da sua casa. --------- 

7. É, pois, partindo dos factos, acima, enunciados, que deverá ser, 

agora, analisada a pretensão formulada pela requerente. ------------ 

8. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: -------- 

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

                                                           
1 De facto, e como já foi explanado no capítulo anterior, não basta a 

apresentação de elementos que comprovem os danos, sendo, igualmente, 

necessário a apresentação de elementos que demostrem a ocorrência dos 

factos que sustentam o pedido de indemnização. ---------------------- 
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4. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

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

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

f) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 

6. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. ---------------------- 

23. Relativamente à ilicitude, que vem tipificada no n.º 1 e n.º 2, 

do artigo 9. º, considera como ilícitas “(…) as acções ou omissões dos 

titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou 

princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou que infrinjam 

regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que 

resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos, bem 

como o funcionamento anormal do serviço (…)”. ---------------------- 

24. Para que se afira a responsabilidade extracontratual do estado e 

demais pessoas coletivas públicas é necessário que se verifiquem, 

cumulativamente, os cinco pressupostos da obrigação de indemnizar no 

âmbito do direito civil (art.483.º, do Código Civil): o facto, a 

ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. ----------------- 

25. Com efeito, é jurisprudência comum no Supremo Tribunal 

Administrativo o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º1, do artigo 493º, 

do Código Civil, que dispõe que, quem tiver em seu poder, coisa móvel 

ou imóvel, com o dever de a vigiar, (…), responde pelos danos, (…), 

salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte ou que os danos se 

teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua”. ----- 

26. Neste âmbito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STA) n.º 

0903/03, de 03/07/2003, refere que “para que ocorra a responsabilidade 

civil extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas públicas 

por atos ilícitos e culposos dos seus órgãos ou agentes, no exercício 

das suas funções e por causa delas, é necessária a verificação 

cumulativa dos seguintes pressupostos: facto ilícito, culpa, dano e 

nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano” – Acórdão STA de 

09/05/2002, no recurso 48077. A ação improcederá se um destes 

requisitos se não verificar”. -------------------------------------- 

27. Integram os pressupostos da obrigação de indemnizar os seguintes: 

− O facto ilícito, consistindo numa ação ou omissão, praticada por 

órgãos ou agentes estaduais, violadora das normas legais e 

regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis ou as regras de 

ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em consideração;  

− A culpa é o nexo de imputação ético-jurídica que liga o facto ilícito 

à vontade do agente. Envolve, portanto, um juízo de censura face à 

ação ou omissão, segundo a diligência de um bom pai de família. Para 
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que o facto ilícito gere responsabilidade é necessário que o autor 

tenha agido com culpa, independentemente dessa culpa assumir a forma 

de dolo (uma forma de culpa mais grave) ou negligência (uma forma de 

culpa menos grave); ------------------------------------------------ 

− A ocorrência de um dano sofrido por uma pessoa, é também um 

pressuposto essencial para que haja lugar ao pagamento de uma 

indemnização; ------------------------------------------------------ 

− O nexo de causalidade existirá quando o facto ilícito for causa 

adequada do dano, isto é, a ação ou omissão praticada no exercício da 

função administrativa tem de constituir causa adequada à produção do 

dano (art.563.º, do Código Civil);  --------------------------------- 

28. Constitui jurisprudência pacífica, designadamente no STA, que o 

nexo causal entre o facto ilícito e o dano se deve determinar pela 

doutrina da causalidade adequada, ali contemplada, nos mesmos termos 

em que o direito civil a admite, entendimento extensível a todos os 

requisitos da responsabilidade civil (Acórdão STA, de 06/03/2002; 

Acórdao STA de 14/12/2004); ---------------------------------------- 

29. Sendo certo que, atendendo à referida jurisprudência, o lesado 

não se encontra dispensado de provar os factos de onde resulte o nexo 

de causalidade entre o facto ilícito e o dano, mesmo nos casos onde 

se verifique a existência de uma presunção de culpa. --------------- 

30. Significa isto, portanto, que a existência de responsabilidade 

civil extracontratual implica, necessariamente, que com clareza, e 

indubitavelmente, se verifique a ocorrência e a natureza do facto que 

dá origem ao dano. -------------------------------------------------- 

31. Se não fosse como preconizado na jurisprudência, cair-se-ia no 

cúmulo de indemnizar todo e qualquer dano, fosse ele real ou virtual. 

32.  E a verdade, diga-se, é que a lesada não junta quaisquer provas 

da ocorrência do ataque nos termos por ela configurados, isto é, que 

foi concretizado por cães vadios no domínio público. -------------- 

33. Limita-se, com efeito, a juntar fotografias dos danos provocados 

no animal, que em nada os correlacionam diretamente com os factos 

alegados nem os podem fazer presumir.  ----------------------------- 

34. Ademais, não há também qualquer prova testemunhal.  ----------- 

35. Por sua vez, o relatório médico veterinário, limita-se a 

mencionar que na “anamnese” foi referido ataque por parte de um cão à 

porta de casa. ------------------------------------------------------ 

36. Tanto mais, que a requerente não logrou identificar o canídeo ou 

canídeos que perpetuaram o ataque por ela mencionado, limitando-se a 

referir que foi um canídeo de porte-médio e cor preta, 

impossibilitando, assim, aferir se o canídeo é, de facto, vadio ou se 

é detido por algum terceiro, sobre quem impende, enquanto detentor, o 

dever de vigilância. ------------------------------------------------ 

37. Ora, ainda que tomadas por boas as declarações da requerente, as 

mesmas não podem ser vazias de conteúdo probatório, sob pena de todo 

e qualquer dano estar dispensado da demonstração da causa que lhe deu 

origem.  ------------------------------------------------------------ 

38. Do exposto, entendemos que a requerente não fez prova de que o 

ataque tenha ocorrido nos termos por ela avançados, ou seja, que tenha 

sido perpetrado por cães vadios e sem detentor, claudicando assim que 

o seu pedido seja, sequer, desencadeador da verificação dos requisitos 

da responsabilidade civil extracontratual deste Município.  -------- 

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

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

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

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

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção de decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

ora formulada, não decorrendo qualquer responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assunção do pagamento da peticionada indemnização dos danos sofridos, 

com base nas razões expostas no capítulo anterior; ----------------- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121.º do Código de Procedimento 

Administrativo, deverá tal sentido de decisão administrativa acima 

proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir à peticionária vir ao 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido 

da decisão entretanto exarado; -------------------------------------- 

c)  Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

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

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

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

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

Dra. Carla Negreiro.  --------------------------------------------- 

Chaves, 23 de agosto de 2021.  ------------------------------------ 

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

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

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

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

DE 23/08/2021 ------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal, Dr. Nuno Vaz. -------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/08/24 --------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO BTT CLUBE DE 

CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 80/STL/2021. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação denominada “ASSOCIAÇÃO BTT CLUBE DE 

CHAVES”, com sede na Rua dos Aregos, Loja 11, Antiga Escola de 

Enfermagem, freguesia de Santa Maria Maior, Chaves veio solicitar a 

este Município a respetiva autorização/licença para a realização de 

uma prova denominada” XVI MARATONA BTT – ROTA DO PRESUNTO”, que terá 

lugar no dia 12 de setembro, do corrente ano. ----------------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, o “Associação BTT clube 

de Chaves” solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas 

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

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

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

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

Cobrança de Taxas Municipais; --------------------------------------- 
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3.2 Nesta conformidade, n.º2, do art. 24º do aludido instrumento 

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

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

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

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

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

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

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

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

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

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

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

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

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

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

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

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

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

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; 

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

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

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

Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

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

22.30(vinte e dois euros e trinta cêntimos); ------------------------ 

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

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

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

a) Que seja  autorizada a isenção  do  pagamento  das  respetivas  

taxas, no valor  de  € 22.30 (Vinte e dois euros e trinta  cêntimos), 

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

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, mediante deliberação 

tomada pelo órgão executivo na próxima reunião que vier a ser 

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

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

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

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

Chaves, 23 de agosto de 2021 ---------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DE 24/08/2021, DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

DRA. CARLA NEGREIRO ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

2021.08.24. --------------------------------------------------------  

À reunião do executivo municipal, quanto ao pedido de isenção de taxas 

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

 

 

4. ISENÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO CAMI CLUBE 

AVENTURA DO MINHO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 81/STL/2021. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Associação C.A.M.I., sem fins lucrativos, com o NIPC 513112790, com 

sede na Avenida das Caldas, Centro Comercial Foto Aliança, da freguesia 

e Concelho de Monção, veio através de requerimento, registado nos 

serviços municipais com o n.º 11430 de 20/08/2021, solicitar a este 

município a respetiva autorização/Licença para a realização de uma 

prova denominada “ RALI DA AGUA -  ALTO TÃMEGA “  a realizar nos dias 

4 e 5 de setembro do corrente ano. ---------------------------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, o “CAMI CLUBE AVENTURA 

DO MINHO” solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas 

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

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

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

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

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

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

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

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

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

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

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

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

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

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

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

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

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

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

Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

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

22.30 (vinte e dois euros e trinta cêntimos); ---------------------- 

II – Da Proposta --------------------------------------------------- 
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Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, sugere-se que 

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

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

no valor de € 22.30 (vinte e dois euros e trinta cêntimos), de acordo 

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

e Cobrança de Taxas Municipais, mediante deliberação tomada pelo órgão 

executivo na próxima reunião que vier a ser realizada; -------------                                                                          

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

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

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

Chaves, 23 de agosto de  2021 -------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DE 24.08.2021 DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

DRA. CARLA NEGREIRO ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

2021.08.24. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal, quanto ao pedido de isenção de taxas 

municipais a que alude a informação técnica. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. ISENÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO INDIEROR. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 82/STL/2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação denominada “ASSOCIAÇÃO INDIEROR”, com 

sede na Rua da Laranjinha, n.º 14 Soutelo, União de freguesias de 

Soutelo e Seara Velha, Concelho de Chaves veio solicitar a este 

Município a respetiva autorização/licença para a realização do 

concerto do músico “NOISERV” que terá lugar no dia 8 de setembro, do 

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

2. Considerando que, no aludido requerimento, o “Associação INDIEROR” 

solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas administrativas 

correspondentes; --------------------------------------------------- 

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

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

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

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

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

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

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

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

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

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá 
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ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

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

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

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

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

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

Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

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

€40,00(quarenta euros); --------------------------------------------- 

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

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

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

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

no valor de €40,00(quarenta euros), de acordo com o disposto no n.º 

2,8 e 12, do art.24 º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, mediante deliberação tomada pelo órgão executivo na 

próxima reunião que vier a ser realizada; --------------------------                                                                         

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

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

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

Chaves, 25 de agosto de 2021 ---------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DE 26/08/2021, DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

DRA. CARLA NEGREIRO ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

2021.08.26. --------------------------------------------------------  

À reunião do executivo municipal para aprovação 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. ATA DO PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DAS LICENÇAS 

DE OCUPAÇÃO DOS GABINETES E CAIS EXISTENTES NO CENTRO COORDENADOR DE 

TRANSPORTES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 116/DAG/21 ----------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que incumbe à Câmara Municipal administrar o domínio 

público municipal nos termos da Lei (cfr. a alínea qq) do n.º 1 do 
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artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação); ------------------------------------------------- 

2. Considerando que a Câmara Municipal, como proprietária do Centro 

Coordenador de Transporte de Chaves, na tentativa de dinamizar tal 

infraestrutura municipal, lançou procedimento de hasta pública, 

conforme proposta nº. 55/GAPV/21, aprovada em reunião do órgão 

executivo municipal de 27/05/2021, tendo posteriormente atualizado o 

enunciado procedimento à luz da informação/proposta n.º 98/DAG/21, 

aprovada em reunião do órgão executivo municipal de 09/07/2021; ---- 

3. Considerando que em cumprimento da ulterior deliberação adotada, 

foi feita a divulgação do programa para atribuição das licenças de 

ocupação dos gabinetes e cais existentes no Centro Coordenador de 

Transportes, através do Edital 113/2021, de 13 de julho de 2021; --- 

4. Considerando que o ato público mencionado, se realizou no dia 17 

de agosto, pelas 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, 

perante a Comissão designada para o efeito, conforme previsto no artigo 

2.º, do programa da hasta pública em apreciação; ------------------- 

5. Considerando que, em sede de tal ato, compareceram três 

candidatos, atentas as declarações de representação, não tendo, no 

entanto, sido apresentada qualquer proposta, conforme ata lavrada pela 

Comissão que se anexa; --------------------------------------------- 

6. Considerando que, não obstante o enunciado no ponto anterior, se 

mantém o primordial objetivo de dinamização do Centro Coordenador de 

Transporte de Chaves, uma infraestrutura municipal que, uma vez 

concluída, importa dinamizar, especialmente dotando-a das valências 

necessárias, atentos os requisitos legais vigor,  de modo a que os 

gabinetes e cais existentes nele instalados possam funcionar, 

possibilitando ao público em geral o acesso aos serviços de transporte 

propiciados pelas transportadoras de índole regional, nacional e 

internacional, conforme aplicável, revelando-se essencial promover 

novo procedimento de hasta pública. -------------------------------- 

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

Em coerência com as razões acima enunciadas, e atenta à competência 

da Câmara Municipal assente na administração do domínio público 

municipal nos termos da Lei (cfr. a alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 

redação), tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, a fim de ser deliberado o seguinte: ----------- 

a) Aprovação da ata em anexo, declarando deserto o procedimento de 

hasta pública previsto na informação/proposta n.º 98/DAG/21, aprovada 

em reunião do órgão executivo municipal de 09/07/2021; ------------- 

b) Realização de nova hasta pública tendo em vista a atribuição de 

licenças de ocupação dos gabinetes e cais existentes no Centro 

Coordenador de Transporte de Chaves, aprovando, para o efeito, o 

programa e as condições em anexo; ---------------------------------- 

c) A nomeação de uma comissão tendo por objetivo adjudicar 

provisoriamente as licenças de ocupação em referência, constituída 

pelos seguintes elementos: ------------------------------------------ 

- Dr.ª Carla Negreiro, Chefe de Divisão de Administração Geral – na 

qualidade de Presidente; -------------------------------------------- 

- Eng.ª Amélia Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras Públicas – vogal 

efetivo; ----------------------------------------------------------- 

- Eng.º Abel Peixoto, Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidade – 

vogal efetivo; ----------------------------------------------------- 
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- Dr.ª Márcia Santos, Chefe de Divisão de Gestão Financeira, e Dr.ª 

Susana Borges, Chefe de Unidade de Contratos Públicos, na qualidade 

de suplentes. ------------------------------------------------------ 

d) A nova hasta pública será anunciada por edital, devendo ser 

publicitada nos lugares do costume; -------------------------------- 

b) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ---------------------- 

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------ 

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

Chaves, aos 20 de agosto de 2021. ---------------------------------- 

A Chefe de Divisão ------------------------------------------------ 

(Carla Negreiro) -------------------------------------------------- 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.08.26. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal, para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. REQUERENTE: MARIA DIAS ROXO. PROCESSO Nº 16/2020 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº399/2021. ------------------------ 

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

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

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

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

DE 2021.08.02------------------------------------------------------- 

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. -------------------------------------------------------------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.08.10. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 
 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº37/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº402 

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

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

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

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

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

DE 2021.08.03------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES DE 
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2021.08.10 ---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº12/2019. PRORROGAÇÃO INFORMAÇÃO/ PROPOSTA 

/DEAS/SHSDPC/Nº416/2021. ------------------------------------------- 

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 DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.08.16. -------------------------------------------

Visto. A presente informação cumpre todas as normas e regulamentos em 

vigor. À consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves. -----

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES DE 

2021.08.18. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO:07/2016.PRORROGAÇÃO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/S

HSDPC/Nº417/2021. -------------------------------------------------- 

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 DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.08.16. -------------------------------------------

Visto. Concordo. À consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES DE 

2021.08.18. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº34/2021. PRORROGAÇÃO INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

/DEAS/SHSDPC/Nº418/2021. ------------------------------------------- 

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 DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.08.17. -------------------------------------------

Visto. À consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves.------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES DE 

2021.08.20. --------------------------------------------------------
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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. --------------------------------------------- 

 

 

6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº20/2020 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ 

Nº419/2021. -------------------------------------------------------- 

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 DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.08.16. -------------------------------------------

Visto. Concordo com o teor da informação. À consideração da Senhora 

Vereadora, Eng.ª Paula Chaves.---------------------------------------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES DE 

2021.08.20. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº25/2020.PRORROGAÇÃO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/Nº421/2021. ------------------------------------------------ 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 7. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.08.17. -------------------------------------------

Visto. À consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves.------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES DE 

2021.08.20. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº423/2021. ---- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 8. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.08.18. -------------------------------------------

Visto. À consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves.------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES DE 

2021.08.20. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
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com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 

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

 

 

9. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº426/2021 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.08.18. -------------------------------------------

Visto. À consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves.------

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES DE 

2021.08.20. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO.ISABEL ROSALINA ALVES GOMES (BAIRRO 

SOCIAL DOS FORTES). INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº430/2021. ---- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 10. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES EM 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.08.20. -------------------------------------------

Visto. Concordo. À consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, ENG.ª PAULA CHAVES DE 

2021.08.20. --------------------------------------------------------

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR 

– ANO LETIVO 2020/2021. – ANABELA RODRIGUES CARVALHO. INFORMAÇÃO Nº 

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

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 11. ------------------------------- 

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

DE 2021.08.25. ------------------------------------------------------ 

Juntar parecer técnico da DAG, comprovando a incerteza no 

funcionamento da aplicação de receção de candidaturas, no caso em 

apreço. ------------------------------------------------------------ 

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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12. ADENDA À PROPOSTA N.º 54/GAP/2021 SOB A EPÍGRAFE “PROPOSTA DE 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ENTRE O MUNICÍPIO 

DE CHAVES E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS / BANDAS” TENDENTE À 

RECALENDARIZAÇÃO DOS PRAZOS DE PAGAMENTO PREVISTOS NAS RESPETIVAS 

MINUTAS DOS “CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL”. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº101/DCT/2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.Atenta a aprovação da Proposta n.º 54/GAP/2021, datada de 28 de maio 

de 2021, aprovada em reunião do executivo municipal de 24 de junho de 

2021, especialmente, consubstanciada na “Proposta de celebração de 

Protocolo de Desenvolvimento Cultural entre o Município de Chaves e 

Associações Culturais / Bandas”-------------------------------------- 

2.Considerando que, em anexo à enunciada proposta foram aprovadas as 

5 (cinco) minutas, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, 

nos termos do enunciado na alínea e), do n.º 2 da retrocitada proposta, 

delas constando a seguinte redação:---------------------------------  

a.No ponto 1.1 do contrato programa de desenvolvimento referente à 

Associação da Banda Musical de Rebordondo “€ 5.100,00, pago em 3 

tranches de 1.700,00€, nos meses de junho, julho e setembro”;-------- 

b.Nos demais contratos programa de desenvolvimento para as Associação 

da Banda Musical de Loivos, Casa de Cultura Popular de Outeiro Seco, 

Associação da Banda Municipal flaviense “Os Pardais”, Associação 

Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo e Associação da Banda 

Musical de Vila Verde da Raia no seu ponto 2.2 prevê-se “A liquidação 

do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de pagamentos: 50% 

com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor será 

pago em três tranches, nos 2º e 3º trimestres do ano 2021, 

respetivamente em junho, julho e setembro, sendo suportada pela 

rubrica orçamental 04.07.01.01”.------------------------------------- 

3.Tendo, ainda, em consideração que se encontra a ultimar termos os 

respetivos procedimentos tendentes à celebração dos enunciados 

contratos programa, importa gizar uma recalendarização dos respetivos 

pagamentos.--------------------------------------------------------- 

4.Assim, nestes termos, sugere-se a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Recalendarização dos respetivos planos de pagamentos passando a 

constar da respetiva cláusula dos contratos programas a celebrar, 

respetivamente:----------------------------------------------------- 
i. No ponto 1.1 do contrato programa de desenvolvimento referente à 

Associação da Banda Musical de Rebordondo onde se lê “€ 5.100,00, pago 

em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de junho, julho e setembro” deve 

ler-se “3 tranches de 1.700,00€ nos três meses seguintes à outorga do 

contrato”;---------------------------------------------------------- 

ii. Nos demais contratos programa de desenvolvimento para as 

Associação da Banda Musical de Loivos, Casa de Cultura Popular de 

Outeiro Seco, Associação da Banda Municipal flaviense “Os Pardais”, 

Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo e Associação da 

Banda Musical de Vila Verde da Raia no seu ponto 2.2 onde se lê “A 

liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: 50% com a assinatura do presente contrato programa, o 

restante valor será pago em três tranches, nos 2º e 3º trimestre do 

ano 2021, respetivamente em junho, julho e setembro, sendo suportada 

pela rubrica orçamental 04.07.01.01” deve ler-se “A liquidação do 

subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de pagamentos: 50% com 

a assinatura do presente contrato programa, o restante valor será pago 

em três tranches, nos 3º e 4º trimestres do ano 2021, sendo sendo 
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suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01”;--------------------- 
b. Que seja sancionada pelo órgão executivo na próxima reunião 

ordinária que vier a ter lugar;-------------------------------------

c. De imediato, reencaminhar-se ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Nuno 

Vaz para despacho;--------------------------------------------------

d. Do teor do despacho que vier a ser praticado deverá ser dado 

conhecimento à Divisão de Administração Geral / Unidade Flexível de 

Contratos e Expropriações, que se encontra a promover a celebração dos 

supracitados protocolos de desenvolvimento cultural.-----------------

Chaves, 19 de agosto de 2021-----------------------------------------

A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo, em regime de substituição, 

Filipa Leite-------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ DE 2021.08.20.  

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

 

 

13. ATIVIDADE FÍSICA SÉNIOR PARA AS FREGUESIAS DA CIDADE (MEIO URBANO) 

E PARA AS FREGUESIAS DO MEIO RURAL DO CONCELHO DE CHAVES. INFORMAÇÃO 

Nº 41/DJD/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.Ao longo do ano de 2020 e até à presente data o País e o Mundo vivem 

uma situação de pandemia provocada pela infeção de Coronavírus, COVID 

19. ----------------------------------------------------------------

2.De acordo com a legislação emanada relativa ao Covid 19, e ao 

progressivo desconfinamento, é possível a realização de atividades de 

grupo, cumprindo as normas essenciais do distanciamento entre 

participantes e o uso de equipamentos de proteção individual. -------

3.Assim, a Divisão de Juventude e Desporto pretende dar continuidade 

ao Projeto de Atividade Física Sénior desenvolvido já nos meses de 

Junho e Julho de 2021, com as devidas adaptações e em cumprimento 

rigoroso das orientações da DGS. ------------------------------------

4.O referido projeto, desenvolvido na cidade, mais propriamente no 

pavilhão e na Piscina Municipal, tinha essencialmente como 

destinatários participantes das Freguesias da cidade, com idade 

superior a 50 anos. -------------------------------------------------

5.Com vista a dar um um novo impulso à dinâmica desportiva municipal, 

o Município através da DJD, alargou já o respetivo projeto a todas as 

Freguesias do meio rural do Concelho; -------------------------------

6.Este projeto tem como principal objetivo ocupar os tempos livres da 

população sénior de todo o Concelho de Chaves, contribuindo para uma 

melhoria do desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, social e 

moral dos participantes.---------------------------------------------

7.Descrição da Atividade: -------------------------------------------

a)A Atividade Física Sénior para as Freguesias do meio urbano, será 

realizada no Pavilhão Municipal. O referido espaço possui um Plano de 

Contingência que será devidamente cumprido no decorrer da atividade. 

Esta atividade consistirá na realização de diversas atividades 

desportivas com acompanhamento de música. ---------------------------

b)A Atividade Física Sénior nas Freguesias do meio rural, será 

realizada em instalações a designar por cada Junta de Freguesia. ----

c)Nas referidas atividades serão cumpridas todas as normas da DGS 
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relativamente ao COVID 19, nomeadamente o distanciamento social, a 

higienização das mãos e etiqueta respiratória; ----------------------

d)As atividades na cidade, a realizar no Pavilhão e na Piscina 

Municipal decorrerão de acordo com o seguinte programa e a ficha de 

inscrição em anexo à presente informação: ---------------------------

- Participantes a partir dos 50 anos; -------------------------------

- Datas: de 13 de setembro de 2021 a 25 de junho de 2022; -----------

- Dias/Horas: de segunda a quinta-feira, das 17h30 às 18h30, e aos 

sábados das 15h30 às 16h30 e das 16h30 às 17h30; --------------------

- Cada participante só poderá inscrever-se em duas aulas de segunda a 

quinta-feira e numa aula ao sábado; ---------------------------------

- As inscrições serão gratuitas, a realizar no Centro Cultural de 

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

- Para cada aula a realizar no pavilhão o limite máximo de 

participantes é de 80 pessoas por sessão, de acordo com as diretrizes 

da DGS, na presente data. -------------------------------------------

e)As atividades nas Freguesias no meio rural decorrerão de acordo com 

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

- Participantes a partir dos 50 anos; -------------------------------

- Datas: de 13 de setembro de 2021 a 25 de junho de 2022; -----------

- Dias/Horas: 1 dia/hora semanal, a designar com a Junta de Freguesia 

e com o técnico que prestar o respetivo serviço; --------------------

- As inscrições serão gratuitas e a realizar na Junta de Freguesia; -

- Para cada sessão o limite máximo de participantes é até 20 pessoas, 

dependendo da dimensão do espaço, e de acordo com as diretrizes da 

DGS, na presente data. ---------------------------------------------- 

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

1.Considerando o êxito desta atividade, não só pela qualidade das 

atividades desenvolvidas, como também do número de participantes 

inscritos; ---------------------------------------------------------

2.Considerando que as inscrições para a atividade desenvolvida na 

cidade, decorrerão a partir do dia 6 de setembro no Centro Cultural 

de Chaves; -------------------------------------------------

3.Considerando que os participantes na atividade a desenvolver na 

cidade efetuarão uma inscrição, conforme a ficha de inscrição em anexo, 

gratuitamente; -----------------------------------------------------

4.Considerando que nas atividades a decorrer nas Freguesias do meio 

rural, as inscrições serão igualmente gratuitas, a realizar na 

respetiva Junta de Freguesia, a partir do dia 6 de setembro; --------

5.Considerando a necessidade de realização de um seguro desportivo 

para os participantes em todas as atividades, dirigidas aos 

participantes do meio urbano e rural; -------------------------------

6.Considerando que o desenvolvimento das respetivas atividades 

desportivas serão orientadas com o serviço de técnicos de Educação 

Física e/ou Desporto, contratados, na modalidade de avença; 

7.Considerando a necessidade do apoio técnico do Gabinete de Protocolo 

e Comunicação na elaboração de cartazes e lonas, e na divulgação da 

atividade. --------------------------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 

Face ao exposto e considerando que as atividades apresentadas são de 

interesse municipal, propõem-se ao executivo camarário que delibere 

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

a)Aprovação da atividade Física Sénior nas Freguesias do meio urbano 

e nas Freguesias do meio rural, de acordo com a fundamentação 

anteriormente exposta; ----------------------------------------------

b)Aprovação da gratuitidade das atividades, de acordo com as fichas 

de inscrição em anexo à presente informação; ------------------------
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c)Autorização para a assunção de despesas inerentes às mesmas 

atividades, a saber; ------------------------------------------------

Aquisição de bens: --------------------------------------------------  

 

Designação 
Valores 

estimativos 

Rubrica 

Orçamental 

Tipo de 

procedimento 

Aquisição de t-shirts e casacos para 

identificação dos técnicos e para ofertar 

aos participantes 

3.000,00€ 02.01.15.03 

Ajuste direto 

regime 

simplificado 

Material gráfico – Cartazes, Lonas e Mupis 1.000,00€ 02.02.17.03 

Aquisição de material desportivo, 

Sinalizadores, Bolas, Arcos, Bandas 

elásticas, Halteres, Colchões 

2.500,00€ 02.01.20 

Seguro dos participantes (*)   

TOTAL 6.500,00€   

Estes valores acrescem de IVA à taxa legal em vigor. ----------------

d)(*) O valor do seguro dos participantes no Projeto de Atividade 

Física Sénior está previsto no concurso público da contratação de 

seguros para o Município. -------------------------------------------

e)Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão Financeira 

para atribuição do cabimento, em cumprimento com a LCPA; ------------

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

Chaves, 27 de agosto de 2021 ----------------------------------------      

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

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

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

DE 2021.08.30. -----------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

14. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS – SERVIÇO DE INICIAÇÃO 

AO MEIO AQUÁTICO, ATLETISMO, TÉNIS DE MESA, CANOAGEM, CICLISMO E 

ESCALADA, SLIDE E RAPPEL. INFORMAÇÃO Nº 42/DJD2021. NORMAS INTERNAS 

DE FUNCIONAMENTO. SERVIÇO DE INICIAÇÃO E ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO, 

ATLETISMO, CICLISMO, CANOAGEM, TÉNIS DE MESA, ESCALADA, SLIDE E 

RAPPEL. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.No dia 27 de maio de 2021, foi presente em reunião do executivo 

municipal, a proposta nº 21/2021 da Divisão de Juventude e Desporto, 

consubstanciada no Desenvolvimento das Atividades Desportivas – 

Serviço de Iniciação ao Meio Aquático, Atletismo, Ténis de Mesa, 

Canoagem, Ciclismo e Escalada, Slide e Rappel, a qual veio a merecer 

aprovação por parte do executivo municipal. ------------------------- 

2.As referidas atividades decorreram nos meses de Junho e Julho com 

grande sucesso, apesar ainda dos contrangimentos provocados pela 

pandemia do Covid 19. -----------------------------------------------

3.De acordo com o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais 

do Municipio de Chaves, compete à Divisão de Juventude e Desporto, de 

uma forma geral, promover e gerir as atividades municipais de índole 

desportiva, dinamizar atividades específicas para a juventude, 

conducentes  à promoção do associativismo jovem e da atividade física.-

4.Como sabemos a atividade física ajuda no combate à obesidade e traz 

enormes benefícios físicos e psicológicos, tais como, fortalecimento 

dos músculos e ossos e melhora a auto-estima da criança. Além destes 
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enormes benefícios, promove ainda laços sociais de amizade, partilha 

de sentimentos e ideias e valorização social. -----------------------

5.Assim, pretende-se ao longo do ano letivo de 2021/2022 dar 

continuidade à realização das mesmas atividades, oferecendo às 

crianças e jovens do Concelho de Chaves, uma oferta alargada e variada 

de modalidades desportivas. De referir que nas atividades a realizar 

serão cumpridas sempre as Normas da DGS para o Covid 19. ------------ 

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

1.Considerando que na presente data e no seguimento da evolução da 

situação pandémica para a Covid 19, na situação de contingência 

decretada pelo Governo, é possível, a prática de todas as modalidades 

desportivas, bem como todas as atividades desportivas ao ar livre; --

2.Considerando que de acordo com a alínea f) do ponto 2 do artigo 23º 

os Municípios dispõem de competências no âmbito dos tempos livres e 

desporto, sendo que por sua vez, de acordo com a alínea u) do artigo 

33º da referida Lei, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para 

a promoção da saúde e prevenção das doenças”; -----------------------

3.Considerando que as atividades serão monitorizadas por técnicos já 

contratados através dos procedimentos de Consulta Prévia nº 

20/UCP/2021 – e Consulta Prévia nº 45/UCP/2021 - Aquisição de serviços 

para o desenvolvimento das atividades desportivas do Município de 

Chaves, na modalidade de avença. ------------------------------------

4.Considerando que o período de realização das atividades será do dia 

27 de setembro de 2021 a 25 de junho de 2022, de acordo com as Normas 

Internas de Funcionamento do serviço de iniciação e adaptação ao meio 

aquático, ao Atletismo, Ténis de Mesa, Canoagem, Ciclismo, Escalada, 

Slide e Rappel, em anexo à presente informação; ---------------------

5.Considerando que de acordo com as referidas Normas de Funcionamento, 

as atividades serão gratuitas, frequentando, cada aluno, 2 horas 

semanais, em cada atividade; ----------------------------------------

6.Considerando que se mostra necessário combater desistências que 

ponham em causa o acesso de outras crianças; ------------------------

7.Considerando que as inscrições abrirão após a aprovação do projeto 

pelo executivo camarário, sendo que decorrerão no Centro Cultural de 

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

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e considerando que os projetos apresentados são de 

interesse municipal, propõem-se ao executivo camarário que delibere 

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

a)Aprovação do Projeto “Serviço de iniciação e adaptação ao meio 

aquático ao Atletismo, Ténis de Mesa, Canoagem, Ciclismo, Escalada, 

Slide e Rappel”, de acordo com a fundamentação anteriormente exposta;-

b)Aprovação das Normas Internas de Funcionamento, as quais se anexam 

à presente informação, ----------------------------------------------

c)De acordo com as Normas Internas de Funcionamento, aprovação da 

gratuitidade das atividades, de acordo com a tabela seguinte:-------- 

Serviço de Iniciação e adaptação ao Meio Aquático 

Turnos Horário Idades Valor  
Nº Limite de 

inscrições 

I turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h00-19h00 

5 aos 9 

anos 
Gratuito 10 alunos 

II turno 

terça-feira e sexta-

feira 

18h00-19h00  

5 aos 9 

anos 
Gratuito 10 alunos 
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III turno 

quarta-feira 18h00-19h00 

sexta-feira 19h00 – 

20h00 

5 aos 9 

anos 
Gratuito 10 alunos 

IV turno 
terça-feira e quinta-

feira 19h00 – 20h00 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 10 alunos 

Serviço de Iniciação ao Ténis de Mesa 

I turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h30-19h30 

6 aos 12 

anos 
Gratuito 30 alunos 

Serviço de Iniciação ao Escalada, Slide e Rappel 

I turno 

terça-feira e sexta-

feira 

18h30-19h30 

6 aos 12 

anos 
Gratuito 30 alunos 

Serviço de Iniciação ao Ciclismo e Canoagem 

I turno 

quarta-feira:18h30-

19h30 

sábado: 11h00 – 12h00 

6 aos 9 

anos 
Gratuito 30 alunos 

II turno 

quinta-feira:18h30-

19h30 

sábado: 10h00 – 11h00 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 30 alunos 

Serviço de Iniciação ao Atletismo 

I turno 

terça-feira e sexta-

feira 

18h30-19h30 

6 aos 9 

anos 
Gratuito 30 alunos 

II turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h30-19h30 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 30 alunos 

Obs: O limite de inscrições agora proposto está sempre dependente das 

alterações emanadas pela DGS para a pandemia do Covid 19. -----------

d)Publicitação: dado que as inscrições são limitadas, deverá ser 

publicitada no site da Câmara Municipal o dia de abertura das 

inscrições, sendo que as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem 

de chegada através de preenchimento da ficha de inscrição, em anexo à 

presente informação. ------------------------------------------------ 

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

Chaves, 27 de agosto de 2021 ----------------------------------------        

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

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

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

Serviço de iniciação e adaptação ao meio aquático, atletismo, 

ciclismo, canoagem, ténis de mesa, escalada, slide e rappel --------- 

Normas Internas de Funcionamento ------------------------------------

1.Enquadramento ----------------------------------------------------

Hoje em dia, o sedentarismo e a obesidade infantil são uma realidade 

presente no mundo ocidental. O aumento da disponibilidade e 

diversidade das novas tecnologias contribui para o desencorajamento 

da prática desportiva e atividades ao ar livre. Torna-se, portanto, 

essencial contrariar esta tendência e apelar aos hábitos de vida 

saudável, ao desporto, ao bem-estar e à saúde. Assim sendo, a 

sociedade, cada vez mais, deve ter um papel primordial no incentivo à 

prática de atividade física. ----------------------------------------

Como sabemos a atividade física ajuda no combate à obesidade e traz 

enormes benefícios físicos e psicológicos, tais como, fortalecimento 

dos músculos e ossos e melhora a auto-estima da criança. Além destes 

enormes benefícios, promove ainda laços sociais de amizade, partilha 

de sentimentos e ideias e valorização social. -----------------------

Neste sentido, o Município de Chaves tem promovido diversos projetos 

na área do desporto, de forma a incentivar os jovens a adotar um estilo 

de vida saudável e oferecendo oportunidades de interação social. Com 

estas medidas, o Município dinamiza diferentes áreas do desporto, 
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podendo até identificar novos talentos. -----------------------------

De forma a prosseguir tal desiderato, o Município de Chaves pretende 

dar continuidade ao serviço de iniciação e adaptação ao meio aquático, 

iniciado no ano transato, para as crianças e jovens do Concelho Chaves 

e, dando um novo impulso à dinâmica desportiva municipal, pretende 

dinamizar ainda o serviço de iniciação ao Atletismo, Ténis de Mesa, 

Canoagem, Ciclismo, Escalada, Slide e Rappel. -----------------------

2.Objetivos e benefícios --------------------------------------------

Os principais objetivos e benefícios destes projetos são os 

seguintes:----------------------------------------------------------

Objetivos: ---------------------------------------------------------

-Implementar e divulgar a prática das diferentes modalidades; -------

-Criar diferentes turmas, de acordo com o nível de cada criança; ----

-Transmitir um conjunto de habilidades, comportamentos e conhecimentos 

das diferentes modalidades; -----------------------------------------

-Incentivar ao treino e aperfeiçoamento; ----------------------------

-Promover eventos de carácter lúdico e competitivo. -----------------

Benefícios: --------------------------------------------------------

-Promover a segurança e confiança, nas várias modalidades; ----------

-Reforçar o convívio entre crianças e estimular um sentimento de 

integração; --------------------------------------------------------

-Promover a autonomia; ----------------------------------------------

-Incentivar a prática desportiva, combatendo o sedentarismo; --------

-Dinamizar as diferentes modalidades na cidade. ---------------------

3.Público-alvo ----------------------------------------------------- 

Estes projetos destinam-se a crianças e jovens do Concelho de Chaves, 

entre os 05 e os 15 anos. Haverá um limite de inscrições por cada 

turno, de acordo com o exposto no ponto 4 seguinte. ---------------

4.Inscrições ------------------------------------------------------

a)As inscrições decorrerão no Centro Cultural de Chaves, a partir do 

dia 13 de setembro de 2021, conforme a tabela seguinte e as fichas 

de inscrição em anexo às presentes Normas de Funcionamento. -------  

Serviço de Iniciação e adaptação ao Meio Aquático 

Turnos Horário Idades Valor  
Nº Limite de 

inscrições 

I turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h00-19h00 

5 aos 9 

anos 
Gratuito 10 alunos 

II turno 

terça-feira e sexta-

feira 

18h00-19h00  

5 aos 9 

anos 
Gratuito 10 alunos 

III turno 

quarta-feira 18h00-19h00 

sexta-feira 19h00 – 

20h00 

5 aos 9 

anos 
Gratuito 10 alunos 

IV turno 
terça-feira e quinta-

feira 19h00 – 20h00 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 10 alunos 

Serviço de Iniciação ao Ténis de Mesa 

I turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h30-19h30 

6 aos 12 

anos 
Gratuito 30 alunos 

Serviço de Iniciação ao Escalada, Slide e Rappel 

I turno 

terça-feira e sexta-

feira 

18h30-19h30 

6 aos 12 

anos 
Gratuito 30 alunos 

Serviço de Iniciação ao Ciclismo e Canoagem 

I turno 

quarta-feira:18h30-

19h30 

sábado: 11h00 – 12h00 

6 aos 9 

anos 
Gratuito 30 alunos 

II turno 
quinta-feira:18h30-

19h30 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 30 alunos 
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sábado: 10h00 – 11h00 

Serviço de Iniciação ao Atletismo 

I turno 

terça-feira e sexta-

feira 

18h30-19h30 

6 aos 9 

anos 
Gratuito 30 alunos 

II turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h30-19h30 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 

30 lunos 

b)O limite de inscrições agora proposto está sempre dependente das 

alterações emanadas pela DGS para a pandemia do Covid 19. --------- 

c)Conforme tabela supra haverá um limite máximo de inscrições em cada 

modalidade/turno, sendo que, em caso de desistência de algum aluno, 

será colmatada a sua saída com o aluno seguinte em lista de inscrição. 

d)A falta de assiduidade por mais de 3 aulas, consecutivas, sem 

justificação, levará ao cancelamento da inscrição do aluno, sendo o 

mesmo substituído por o aluno seguinte em lista de inscrição. -----

5.Identificação dos alunos nas atividades -------------------------

Cada aluno será possuidor de um cartão do Município de Chaves o qual 

o identificará na entrada das referidas atividades. ---------------

6.Datas -----------------------------------------------------------

Os projetos das várias modalidades serão desenvolvidos do dia 27 de 

setembro de 2021 ao dia 25 de junho de 2022, de acordo com o quadro 

sinóptico do ponto 4) anterior. As referidas atividades serão 

interrompidas no período de férias escolares do Natal, Carnaval e 

Páscoa. -----------------------------------------------------------

7.Seguro desportivo -----------------------------------------------

A Câmara Municipal proporcionará a todas os participantes devidamente 

inscritos um Seguro Desportivo. -----------------------------------

8.Implementação do projeto ----------------------------------------

A implementação dos projetos será de acordo com a tabela seguinte: - 

Atividade 

6 a 13 

de SET 

2021 

13 de 

SET 2021 

27 de SET 2021 

a 25 de JUN 

2022 

20 de DEZ de 2021 

a 2 de JAN de 2022 

28 FEV a 2 MAR 

2022 – 6 a 18 

ABR 

Divulgação      

Inscrições      

Aulas 

(Relatório de 

avaliação) 

     

Interrupções      

9.Avaliação do projeto ----------------------------------------------

No final do período de prática desportiva será emitido um relatório 

de avaliação, no sentido de melhorar os conteúdos e progressões 

pedagógicas. De forma a monitorizar o sucesso do projeto são propostos 

os seguintes indicadores de performance para serem avaliados: -------

Indicador 1: presença de mais de 80% dos inscritos em todas as aulas 

[Objetivo > 80%]; ---------------------------------------------------

Indicador 2: domínio das componentes básicas de cada modalidade; 

[Objetivo > 80% da turma assídua]; ----------------------------------

Indicador 3: conhecimento e domínio da modalidade; [Objetivo > 80% da 

turma assídua]; ----------------------------------------------------- 

10.Material Necessário ----------------------------------------------

Para desenvolver a atividade com segurança e proporcionar aulas mais 

dinâmicas e motivadoras, será utilizado o material já adquirido, de 

acordo com cada modalidade, pertencente ao Município. Será ainda 

utilizado, equipamento para identificação dos técnicos que 

monitorizarão as atividades. ----------------------------------------

Os participantes devem utilizar equipamento e calçado adequados à 

prática desportiva. -------------------------------------------------
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11.Casos Omissos ----------------------------------------------------

A resolução de qualquer dúvida ou casos omissos das presentes normas 

internas de funcionamento do serviço de Iniciação e adaptação ao meio 

aquático, atletismo, ciclismo, canoagem, ténis de mesa, escalada, 

slide e rappel, compete ao presidente da Câmara Municipal ou a quem 

este delegar. ------------------------------------------------------- 

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

(Dr. Francisco Melo) ------------------------------------------------ 

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

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

DE 2021.08.30. ------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 12. -– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 13. -– 

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

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

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

 

 

3.3. PROPOSTA DE SINALIZAÇÃO DA ROTUNDA DA TORRE DE ERVEDEDO – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 376/DPM/21 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO ENG. FRANCISCO RODRIGUES ALVES DE 19/08/2021. ------- 
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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. A presente informação visa dar resposta ao pedido formulado pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Dr. Nuno Vaz, e consiste 

na intenção de regulamentar o tráfego de veículos motorizados numa 

rotunda da localidade de Torre de Ervededo, através da introdução de 

sinalização vertical e horizontal.-----------------------------------

2. ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

2.1 Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro 2019, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 

em vista, que devem ser implementadas as medidas/ações representadas 

graficamente nas peças desenhadas em anexo.------------------------ 

2.2.Com o objetivo de aumentar a segurança rodoviária neste espaço e 

de favorecer a mobilidade dos utilizadores mais vulneráveis, 

potenciando as funções de acessibilidade e de socialização em espaço 

público, estas medidas traduzem-se na materialização das seguintes 

operações:---------------------------------------------------------- 

− Instalação de sinalização vertical de “código”;---------------- 

− Execução de sinalização horizontal, através da pintura de 

marcações no pavimento;---------------------------------------------- 

2.3 Estima-se que os encargos, com a materialização das ações 

propostas, possam ascender a 510,00€ (quinhentos e dez euros), IVA não 

incluído.-----------------------------------------------------------

3.COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO 

3.1.Por força do disposto na alínea g) do n.º1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2.Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre matéria, um sinal de trânsito, consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com carácter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------ 

3.3.Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carácter permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.---------------------------------------------

4.PROPOSTA DE DECISÃO------------------------------------------------

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

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

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

4.1.Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do Senhor 

Presidente, Dr. Nuno Vaz, com a vista a exarar despacho de agendamento 

deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo em vista a 

obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; 

4.2.Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de uma 

postura do município com a eficácia extrema, deverá a presente 

proposta, tendente à colocação da sinalização de trânsito em via 

pública, com carácter permanente, por força do disposto na alínea g), 

do n.º1, do artigo 25º, do anexo I, do RJAL, ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal, para ulterior sancionamento;- 
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4.3.Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do Órgão 

Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-

se que sejam determinados os seguintes procedimentos:---------------- 

a) Remeter cópia da presente informação/proposta à Divisão de 

Recursos Operacionais (DRO), a fim desta unidade orgânica adotar todos 

os procedimentos que permitam materializar os trabalhos propostos nas 

peças escritas e desenhadas em anexo;------------------------------- 

b)  Remeter cópia da presente informação/proposta ao Senhor 

Comandante do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana, para 

conhecimento;------------------------------------------------------- 

c) Notificar o Presidente da Junta de Freguesia do Ervededo, o 

Senhor André Lourenço da Silveira, da decisão que recaiu sobre a 

presente informação;------------------------------------------------ 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão:-------------------------------- 

i) Em edital afixado nos lugares de estilo durante cinco dos 10 dias 

subsequentes à tomada da decisão;----------------------------------- 

ii)  No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 

dias subsequentes à sua prática.------------------------------------ 

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

Chaves, 19 de agosto de 2021.---------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, ENGº ABEL 

PEIXOTO, DE 19/08/2021:---------------------------------------------

Atento aos fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que que, nos termos da mesma, seja  

superiormente proferida decisão administrativa conducente à aprovação 

da proposta apresentada no ponto 2 e ao sancionamento da estratégia 

procedimental ENUNCIADA NO PONTO 4. À consideração do Senhor 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 20/08/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO 

DE ARMAZÉM NO LUGAR DE CASINHAS – OUTEIRO SECO – FACHADA MÁGICA – 

ESTRUTURAS MODULARES LDA. – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1618/SCOU/21 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª 

BRANCA FERREIRA, DE 17/08/2021. ------------------------------------ 

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 1627/21, referente ao processo n.º 

674/20, a firma, Fachada Mágica – Estruturas Modulares, Lda, na 

qualidade de arrendatária, apresenta elementos, relativo a um pedido 

de licenciamento, visando a aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada em obras de construção2, de um armazém 

industrial do tipo 3, sito, no lugar de Casinhas, freguesia de Outeiro 

Seco no concelho de Chaves.------------------------------------------ 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total de 22.507,00 m2, está 

                                                           
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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inscrito na matriz com o n.º 4994 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4599/20200615, da freguesia de Outeiro Seco. 

2- ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Através da Informação/Proposta N.º 1551/SCOU/2020, do Setor de 

Controlo de Operações Urbanísticas, foi solicitado parecer á Divisão 

de Projetos e Mobilidade, sobre a operação urbanística, 

consubstanciada, na construção, de um armazém industrial. A Divisão 

de Projetos e Mobilidade (DPM), emitiu parecer, através da 

Informação/Proposta N.º 322/DPM/2020.-------------------------------- 

2.2- Através da Informação/Proposta N.º 1811/SCOU/2020, do Setor de 

Controlo de Operações Urbanísticas, foi dada a conhecer ao requerente 

o parecer da Divisão de Projetos e Mobilidade (DPM) e solicitados 

outros elementos para o processo.------------------------------------  

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no anexo I, 

ponto I, n.º15 do ponto III da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão da conservatória do registo predial referente ao prédio; - 

-Planta de localização à escala 1:2:000;----------------------------- 

-Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;------------ 

-Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano Diretor 

Municipal;---------------------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;---------------------------------- 

- Ficha de áreas/Quadro de medição;--------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;-------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

-Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital;---------------------------------------------------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

-Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional;----------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico;----------- 

- Levantamento topográfico;----------------------------------------- 

- Planta de implantação;-------------------------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Plantas à escala de 1:200, contendo as dimensões, áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:200;---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

na alínea c), do n.º 2, art.º 4, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar 

de obras de construção 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 em espaço de classe 4 – espaço 
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agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaço agroflorestais e na 

subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns.------------------ 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente propõe, para a parcela de terreno, os seguintes 

parâmetros urbanísticos:-------------------------------------------- 

- Área do lote (após cedência) = 21.810,00 m2;---------------------- 

- Área de implantação = 4.841,47 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 11,95 m;------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 5.549,10 m2;--------------------------- 

- Número de pisos = 2 (r/chão + mezanino);-------------------------- 

- Utilização prevista = armazém;------------------------------------ 

- Volume máximo = 60.228,00 m3;------------------------------------- 

- Lugares de estacionamento = 60;----------------------------------- 

5.2- Em coerência com a metodologia adotada para outros 

empreendimentos, aquando da avaliação técnica dos mesmos, foi 

solicitado, parecer à Divisão de Projetos e Mobilidade, desta 

Edilidade. Do parecer consta: “atendendo ao impacto que o 

empreendimento terá na rede viária envolvente tendo em vista a 

preservação do espaço público e a defesa de melhores condições de 

segurança rodoviária, entende-se por bem recomendar à DOTGU, o 

condicionamento da aprovação do projeto à execução dos trabalhos de 

beneficiação/requalificação do espaço público existente, 

representados, na imagem seguinte, sob a trama a laranja.” ----------  

 

 
5.3- Tendo em consideração que o edifício que se pretende executar, 

provoca uma sobrecarga significativa dos níveis de serviço nas 

infraestruturas existente, nomeadamente ao nível de vias de acesso, 

tráfego e estacionamento e que se torna necessária uma reestruturação 

da rede viária adjacente ao terreno, o que implica uma cedência de 

área ao domínio público de 653,00 m2, para que desta forma se possa 

proceder à obra de requalificação do espaço.------------------------- 
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5.4- Nestes termos, a viabilização deste empreendimento está 

dependente da realização de obras de urbanização relativas a 

remodelação da rede viária, em espaço do domínio público, pelo que, 

estarmos em presença de uma cooperação e ou concertação de interesses 

público e privados, tornando se assim admissível a celebração de um 

Contrato Urbanístico, previsto no artigo 25.º, do RJUE.-------------- 

5.5- De acordo com a planta de implantação apresentada, o imóvel, está 

implantado na categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3. A – espaços agroflorestais comuns.------------------------------ 

5.6- Face ao uso pretendido para o edifício, “indústria do tipo 3”, 

há a referir que, se enquadra no disposto no n.º 1, do artigo 53.º3, 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, é possível 

a localização de instalações destinadas a atividades de comércio, 

serviços e indústria do tipo 3, em espaço agroflorestal comum.------- 

5.7- De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 58.º4, do Plano 

Diretor Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0.25 m2/m2, 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 22.507,00 m2 x 0.25 m2/m2 = 5.626,75 m2 (máxima área bruta 

de construção permitida) > 5.549,10 m2 (área bruta de construção 

proposta).----------------------------------------------------------

5.8- O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do P.D.M., onde dispõe que, as componentes edificadas 

referentes a comércio, industria, armazéns e serviços, cumprirão, com 

as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas no 

artigo 28.º, ou seja:------------------------------------------------ 

5.8.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com o 

caminho que delimita o espaço;--------------------------------------- 

5.8.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado maior sobreposto á 

berma da referida via;---------------------------------------------- 

5.8.3- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é superior 

a 30 m;------------------------------------------------------------- 

5.8.4 - Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela;- 

5.8.5- No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento 

de cargas e descargas e ao estacionamento próprio, com dimensão 

suficiente, para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego 

na via pública.----------------------------------------------------- 

                                                           
3 Artigo 53º – Instalações industriais e armazéns ------------------- 

1 - É admissível a instalação de unidades industriais fora dos espaços 

pertencentes à classe 2 – espaços industriais, desde que se trate de 

indústrias das classes C ou D referidas no Regulamento do Exercício 

de Actividade Industrial, e aqueles se localizem em espaço florestal 

ou em espaço agro-florestal comuns, e sem prejuízo do cumprimento dos 

condicionamentos legalmente estipulados para cada actividade 

industrial concreta. ------------------------------------------------ 
4 Artigo 58º – Edificabilidade -------------------------------------- 

1 - As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adoptar o valor de 0,25 

m2/m2. -------------------------------------------------------------- 
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5.9- Face as dimensões da parcela de terreno, o projeto cumpre o 

especificado na alínea e), do n.º 3, do art.125, do Plano Diretor 

Municipal, ou seja, o mínimo de 50 lugares de estacionamento no 

interior do lote.---------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura e do coordenador do projeto, cujos 

teores se mostram adequados.----------------------------------------- 

7- CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------- 

7.1- Considerando que o imóvel a construir se destina a “indústria do 

tipo 3” e que os usos, cumprem o disposto no n.º 1, do artigo 53.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.-----------------------

7.2- Constatando-se que a parcela de terreno, a implantação do imóvel 

e a área bruta de construção proposta, cumprem o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal.----------- 

7.3- Considerando, que propõe ceder uma área de 653,00 m2, para 

reestruturação da rede viária existente.----------------------------- 

7.4- Considerando que, embora o “armazém industrial” que se pretende 

promover, provoque uma sobrecarga significativa dos níveis de serviço 

das infraestruturas, nomeadamente ao nível de vias de acesso, tráfego 

e estacionamento, o mesmo poderá ser implementado desde que o 

requerente se comprometa a realizar todos os trabalhos inerentes à sua 

execução, o que se vem a verificar face ao teor da memória descritiva 

que faz parte integrante do processo. ------------------------------- 

7.5- Considerando que, a viabilização deste empreendimento está 

dependente da realização de obras de urbanização relativas a rede 

viária, abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, 

abastecimento elétrico, telecomunicações e valorização paisagística, 

em espaço do domínio público, deve a autarquia vincular a empresa 

requerente à realização das referidas obras, mediante prestação de 

caução, prevista no artigo 54.º do RJUE.----------------------------- 

7.6- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de Dezembro 

e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do prazo de seis 

meses para apresentar projetos de especialidades, podendo este prazo 

ser prorrogado por uma só vez, e por período não superior a 3 meses, 

mediante requerimento fundamentado apresentado antes do respetivo 

termo.--------------------------------------------------------------  

                                                           
5 Artigo 12º – Áreas para estacionamento de veículos ---------------- 

3 - Sem prejuízo de regras mais exigentes que sejam impostas por 

legislação de carácter geral ou do que o regulamento, planos ou 

projectos mencionados no número anterior venham a instituir, terão de 

garantir-se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

a) Um lugar por cada fogo; ------------------------------------------ 

b) Um lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção em moradias 

unifamiliares; ----------------------------------------------------- 

c) Um lugar por cada 120 m2 de área bruta de construção destinada a 

habitação colectiva; ------------------------------------------------ 

d) Um lugar por cada 50 m2 de área bruta de construção destinada a 

comércio ou serviços; ----------------------------------------------- 

e) Um lugar por cada 100 m2 de área bruta de construção destinada a 

indústrias ou armazéns; --------------------------------------------- 
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7.7- Findo o prazo referido no paragrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do 

processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado;--

8- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob o requerimento n.º 1627/21 e 1867/20.--------------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.- 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura, para da construção de um edifício destinado 

a, “indústria do tipo 3”.-------------------------------------------- 

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais;---------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; ------- 

- Projeto de instalação de gás;------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;----------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;---------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações;--------- 

- Estudo de comportamento térmico;---------------------------------- 

- Projeto acústico;------------------------------------------------- 

- Projeto de Segurança contra incêndio;----------------------------- 

- Projeto de instalações eletromecânicas incluindo as de transporte 

de pessoas e ou mercadorias;---------------------------------------- 

- Projeto de execução, das obras de urbanização em espaço do domínio 

público, instruído de acordo com o n.º 14, do ponto III, da Portaria 

113/2015, de 22 de Abril;-------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 19/08/2021:------------------ 

Atento ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal.--------

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 20/08/2021:-

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

 

 

3.5. PROJETOS DE ESPECIALIDADES – CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DESTINADO A 

ARMAZENAMENTO – PARQUE DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE CHAVES – OUTEIRO 

SECO - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1622/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª BRANCA FERREIRA, DE 

17/08/2021. -------------------------------------------------------- 

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 1911/21, referente ao processo n.º 

219/21, a firma, Stellep – Produção de Pellets, S.A, apresenta projetos 



                                                                F. 157 

                                                                  _____________________ 

 
de especialidades, relativos a um pedido de licenciamento e com vista 

à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, em obras de construção6 de um armazém, sito, na 

unidade operativa 6 - Área de ampliação do Parque de Atividades de 

Chaves, 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 rústico, tem a área total de 13.155,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 4963 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3776/20100126, da freguesia de Outeiro Seco. 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- O requerente apresentou sob requerimento n.º 660/21, pedido com 

vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 

construção um armazém, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, 

de 9 de Setembro, tendo sido aprovado por deliberação de câmara datada 

de 27 de Maio de 2021.----------------------------------------------- 

3 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

3.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

3.1.1- O pedido apresentado sob requerimento n.º 2310/19, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

Setembro (doravante designado RJUE), por se tratar do pedido de 

aprovação dos projetos de especialidades.---------------------------- 

3.2 – Na unidade operativa 6 – área de ampliação do parque de 

atividades de Chaves------------------------------------------------- 

3.2.1- Indicadores e Parâmetros Urbanístico, constantes do anexo 5 do 

Regulamento do PDM:-------------------------------------------------- 

- Área de implantação máxima é de 65%; ------------------------------ 

- Cércea máxima das edificações é de 12 metros;---------------------- 

- O índice de construção máximo é de 0,8m2/ m2;---------------------- 

- Área de impermeabilização máxima é de 70%; ------------------------ 

- Número de pisos máximo acima da cota de soleira é de 3;------------ 

- Utilização prevista =serviços, armazenamento e/ou industriais;----- 

4 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

4.1- O requerente propõe, para a parcela de terreno, os seguintes 

parâmetros urbanísticos:-------------------------------------------- 

- Área do lote = 13.155,00 m2;-------------------------------------- 

- Área de implantação = 4.859,36 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 11,03 m--------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 4.859,36 m2;---------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1------------------------------------ 

- Utilização prevista = armazém;------------------------------------- 

- Volume máximo = 8.000,00 m3;--------------------------------------- 

  4.2- Os projetos de especialidades apresentados, referem-se à 

construção de um “armazém”, com a área bruta de construção de 4.859,36 

m2, distribuídos por um piso.---------------------------------------- 

  4.3- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades:------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Declaração de isenção de projeto de gás;--------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Ficha de Segurança contra incêndio;------------------------------- 

                                                           
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Ficha Eletrotécnica;---------------------------------------------- 

5 - TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO----- 

5.1- De acordo a alínea c), n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 4.951,54 euros.------------------------------------------ 

5.2 -As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

582,75 euros.------------------------------------------------------- 

5.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 5.534,29 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I.------------------------------- 

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

  6.1- Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia.---------- 

  6.2- Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de construção do “armazém”, dispõe do prazo de 1 ano, a 

contar da data da notificação do ato de licenciamento, para requerer 

a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 76.º, 

do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. ----------- 

  6.3- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado;-----------------------------------------------

7 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

7.1.1. Considerando, que são apresentados sob o requerimento n.º 

1911/21, os projetos de especialidades exigíveis, nos termos da lei, 

propõe-se, o licenciamento das obras de construção, do “armazém”.---- 

7.2. Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 

7.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel:---------------------------------------------------------- 

7.3.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE;---------------------- 

7.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente:-----------------------------------------------------

- Apólice de seguro de construção;---------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;---------------------------------------

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 
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- Livro de obra, com menção do termo de abertura;------------------- 

- Plano de segurança e saúde;--------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1       4859,36 4859,36 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 4859,36 4859,36 

Cércea – 11,03 ml  --------------------------------------------------                            

Volume – 26.920,85 m3--------------------------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 

 
QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   9   14,21 127,32 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 1   17,63   17,63 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão)   1   15,92 15,92 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1   45,49   45,49 €/m 

         
C - custo das obras existentes na via 

pública / m       262,09   €/m 
 

m - frente do terreno que confronta com a 

via pública       75,57   

 N - número de pisos         1   

        

 

Edifícios destinados exclusivamente a 

fins comerciais e/ou industriais e 

armazéns       
  - alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º        
 T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]       T = 4.951,54   € 

 

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 TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença     66,95 € 

n.º 5 Edificio destinado a indústria ou armazém, por unidade de 

ocupação 
      

a)  Até 500 m2 de área bruta de construção 0 111,35 € 0,00 € 

b)  De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 0 167,25 € 0,00 € 

c)  Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 1 223,00 € 223,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 24 12,20 € 292,80 € 

  TOTAL      582,75 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 4.951,54 € + 582,75 € = 5.534,29 €---- 
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Á Consideração Superior.--------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 24/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra.- À consideração superior.--------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 24/08/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. CADUCIDADE - PROJETOS DE ESPECIALIDADES DESTINADOS A PEDIDO DE 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LUGAR DE LAMA DE AGULHA – 

GULHERME MARTINS REIS – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 309/SAA/21 DA SEÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA DOTGU, DE 19/08/2021. ----------------------------- 

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 27/05/2021, sob a Informação nº 

234/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de um imóvel destinado a 

habitação, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 

2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 -Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. ------------------------------------------------------------- 

Tal decisão foi dada a conhecer, em 17/06/2021, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão.---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo.----------------------------------------- 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE.------ 

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal.--------------------------------------------- 

III –Da Proposta em sentido estrito--------------------------------- 

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 
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o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual.------------------------------------------ 

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma.---------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 24/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra.----------------------------------------- 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 24/08/2021:-

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 DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A 

HABITAÇÃO – FONTE DO LEITE DE BAIXO, STA. MARIA MAIOR – JOSÉ ANTÓNIO 

AIRES DO CARMO - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1643/SCOU/21 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª BRANCA 

FERREIRA, DE 19/08/2021. -------------------------------------------- 

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 1671/21, referente ao processo n.º 

14/96, a Sr.ª Ana Maria Aires do Carmo, na qualidade de proprietária, 

solicita, um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de ampliação7, 

de duas habitações unifamiliares geminadas (“A” e “B”). Pretende 

ainda, levar a efeito obras de alteração no edificado, sito, na Fonte 

do Leite de Baixo, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de 

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

2 – ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de Obras n.º 388/96, referente á construção de duas 

habitações unifamiliares geminadas de, r/chão, andar e sótão, com a 

área de 499,00 m2.--------------------------------------------------- 

2.2- Certidão de Propriedade horizontal – com a constituição de duas 

frações.------------------------------------------------------------ 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização n.º 4/16, para a fração “A”. 

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:---------------------------------------- 

                                                           
7 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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- 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 escala1:2.000;----------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10.000;--------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;-------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;------------------------------- 

- 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;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;  ------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------ 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade acompanhado de 

relatório técnico;-------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais e relatório 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de águas e 

águas residuais e relatório técnico;--------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Fatura da água;---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

- Pedido de isenção de plano de acessibilidades; -------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores e 

relatório técnico;-------------------------------------------------- 

- Certificado Energético;-------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- 

- Ficha de segurança contra incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção de projeto de instalação de 

gás;---------------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO-------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de ampliação 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 34 A, o prédio urbano, está inserido num espaço da Classe 1 – 

Espaço Urbano e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves.-- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais----------------------------------- 
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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 unifamiliar 

geminado. As frações “A” e “B”, tiveram um aumento da área bruta de 

construção de 82,00 m 2, relativamente á Licença de Obras n.º 388/96. 

5.2- Para além da legalização das obras de alteração e ampliação, 

pretende ainda a requerente, levar a efeito, as seguintes obras:----- 

- Construção de um tapa-vistas em todas as áreas a legalizar e que 

estão á extrema da parcela;----------------------------------------- 

- Colocação de caixilharia nos vãos exteriores alterados e pintura; 

- Acabamentos nas áreas interiores que se encontram por concluir (em 

tosco);------------------------------------------------------------- 

5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

aos imóveis em 2021-07-15, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”26/2021”, 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 que, as 

obras de correção e adaptação propostas para as habitações 

unifamiliares geminadas”, com 2 fogos e que visam dota-lo de condições 

de habitabilidade, são as necessárias e adequadas. É apresentada uma 

calendarização dos trabalhos adequada às obras a levar a efeito.----- 

5.5- As obras de ampliação a legalizar, respeitam o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,20 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 1.000,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 1.200,00 m2 (máxima área bruta 

de construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 581,50 m2, o que implica, um índice de construção de 

0,58 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção do local).-------------- 

5.6- As frações continuam a destinar-se a habitação, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

5.7-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.---------------------------------------------------------- 

5.8- Por outro lado a proposta em presença, está instruída com termo 

de responsabilidade, por técnico legalmente habilitado a ser autor do 

projeto de acessibilidades, com menção, para o artigo 10.º, do Decreto-

Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto – Isenções.--------------------------- 

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, de 

acessibilidade e dos projetos de especialidades, cujos teores se 

mostram adequados.-------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 
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7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 69,70 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 

436,25 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 505,95 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 e um melhor enquadramento do mesmo na envolvente.------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio e as inovações, nas frações, cumprem as disposições 

previstas no artigos18.º e na subalínea i), da alínea a1, do n.º 2, 

do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

8.3- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos da construção licenciada ao abrigo da licença 

de obras n.º 388/96, no que diz respeito, á área de implantação, altura 

da edificação e alinhamentos.---------------------------------------- 

8.4 – A duas habitações unifamiliares geminadas, são servidas por 

arruamento público pavimentado a cubos de granito e possuem ligação á 

rede pública de água e esgotos.-------------------------------------- 

8.5- O edifício, com dois fogos, está sujeito ao regime de propriedade 

horizontal, com a constituição de duas frações autónomas.Com as obras 

que se pretende legalizar, há um aumento da área bruta de construção 

das frações “A” e “B” e consequentemente uma alteração ao título 

constitutivo de propriedade horizontal.------------------------------ 

8.6- 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 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam dotar o imóvel, de condições de salubridade, para o 

uso pretendido- “habitação unifamiliar geminada”.-------------------- 

8.7- 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 
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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 “A” e “B”, de um 

edifício de habitação unifamiliar geminado 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.-----------------------------------------------------------

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Frações “A e “B”, com aumento de área de 82,00 m2;----------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 

 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,22 0,22   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,85     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)          82 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 69,70   € 

QUADRO II----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV).------------------------------------------ 
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  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 

n.º 3 
Para habitação multifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 100 m2 0 72,50 € 0,00 € 

b) 
 De 101 m2 a 150 m2 0 78,05 € 0,00 € 

c) 
 Superior a 150 m2 2 83,65 € 167,30 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 12 12,20 € 146,40 € 

Art.76, n.º 

6 Vistoria 
 

   

55,60€ 

      

55,60 €  

  TOTAL      436,25 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 69,70 € + 436,25 € = 505,95 €-------- 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 24/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.--------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 24/08/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. PEDIDO RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE 

ISENÇÃO DE IMI E/OU IMT - PROCESSO 25/16 – FLAVINVESTE – SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO – RUA DE SANTO ANTÓNIO, Nº 72 A 76 – FREGUESIA DE SANTA 

MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 245/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO 

DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR EVA BASÍLIO, DATADA DE 27 DE 

JULHO DE 2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A firma Flavinveste – Sociedade de Investimento, Lda na qualidade de 

proprietária, do prédio  urbano  sito  na  Rua  Santo António nº 68 a 

72,  freguesia de  Santa  Maria  Maior, concelho  de  Chaves,  inscrito  

na  matriz predial  urbana  sob  o artigo 6869, vem através  do  

requerimento  nº532/21, de 3 de março de 2021, requerer ao Sr. 

Presidente da Câmara “se digne conceder a renovação da certidão de 

isenção do IMI, por um período adicional de cinco anos, nos termos do 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado no Regime Excecional 

do artigo 6 do Dec-Lei 53/2014 de 8 de abril, do artigo 45/2 alínea A 

e número 7 do artigo 71 do EBF”. ------------------------------------ 

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

a) Alvará de Autorização de Utilização nº 79/17; ----------------- 

b) Planta de Localização; ---------------------------------------- 
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c) Caderneta Predial fora de prazo (Caderneta predial do artigo 627, 

artigo anterior e que deu origem ao atual artigo 6869); ------------- 

d) Certidão do Registo Predial.  ---------------------------------

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

A requerente promoveu à realização das obras de reabilitação do prédio 

urbano referenciado, cujo processo consta do arquivo municipal, com o 

nº 25/16 e foi emitido alvará de obras de construção nº 93/16 em 27 

de outubro de 2016 com termo para a conclusão da obra em 27 de outubro 

de 2018, tiveram início em 27 de outubro de 2016 e término em 8 de 

agosto de 2017, tendo sido emitido o alvará de autorização de 

utilização a 14 de agosto de 2017 com o nº 79/17, solicitado através 

de requerimento 1403/17 datado a 4 de agosto de 2017.  

No dia 6 de julho de 2018 foi passada uma certidão, a pedido da 

requerente, para efeitos de isenção do imposto municipal de imóveis, 

pelo período de três anos, inclusive, da conclusão das obras de 

reabilitação, nos termos da alínea a), do nº 2, do artigo 45º do 

Estatuto do Benefícios Fiscais, após deliberações dos órgãos 

Municipais – Câmara e Assembleia Municipal de 27 de junho de 2018 e 

27 de junho de 2018, respetivamente. --------------------------------

3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO --------------------------------- 

A legislação  que  vigora à  data  da  obra  que  a firma Flavinveste 

– Sociedade de Investimento, Lda, levou  a efeito  de  reabilitação  

urbana  inserida na  ARU,  é passível  de  isenção  do  Imposto  

Municipal sobre  Imóveis  por  um  período  de três anos,  a  contar  

do  ano  inclusive,  da  conclusão  da reabilitação,  podendo  ser  

renovada  por  um  período  adicional  de  cinco  anos,  ao  abrigo  

da aliena a), do nº 2, do artigo 45º do Estatuto do Benefícios Fiscais.  

Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento de 

atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, sancionado 

pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado na 2ª 

série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido 

deverá dar cumprimento ao estabelecido no artigo 14º do referido 

Regulamento, isto é: ------------------------------------------------ 

a) Caderneta predial do prédio (já apresentada, mas não atualizada);  

b) Certidão do Registo Predial (apresentada - 2994/20091112); ---- 

c) Declaração de não divida à segurança social (Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social – não apresentada); ------------------ 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira (não 

apresentada). ------------------------------------------------------

Deveria a firma Flavinveste – Sociedade de Investimentos, Lda, com o 

requerimento apresentar os documentos referidos anteriormente e 

juntamente requerer a vistoria do prédio em causa, segundo o estipulado 

na alínea b) do artigo 14º do Regulamento, de forma a confirmar a 

manutenção do estado de conservação do prédio. ---------------------- 

Seria ainda necessário que a requerente detenha a situação 

regularizada no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves 

(nº 2 do artigo 5 º do Regulamento). -------------------------------- 

Em regra geral, os requerimentos são apresentados no ano seguinte ao 

do último ano de benefício de isenção de IMI, neste caso, teria de ser 

apresentado no ano 2020, uma vez que o início do benefício fiscal 

referente ao IMI reporta ao ano de 2017, aquando da conclusão das 

obras de reabilitação. Contudo, o requerimento foi apresentado em 

2021. Pelo que, se colocou a questão da caducidade do pedido. ------- 

Neste contexto, foi produzido parecer jurídico informação/proposta nº 

89/DAG/2021 que se encontra em anexo a este processo, que passo a 

citar os parágrafos 14 a 19 do referido parecer: -------------------- 
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• Parágrafo 14 – “É que o nº 2, do artigo 14, do EBF, determina, 

expressamente, que os benefícios fiscais, quando temporários, caducam 

pelo decurso do prazo por que foram concedidos e, quando condicionados, 

pela verificação dos pressupostos da respetiva condição resolutiva ou 

pela inobservância das obrigações impostas, imputável ao 

beneficiário”. ----------------------------------------------------- 

• Parágrafo 15 – “Por sua vez, no nº 1, do mesmo artigo, estatui 

que a “extinção dos benefícios fiscais tem por consequência a reposição 

automática da tributação regra”. ------------------------------------ 

• Parágrafo 16 – “Significa, isto, que uma isenção que foi 

concedida pelo prazo de 3 anos, termina os seus efeitos no final de 

tal prazo, salvo se tiver havido lugar à sua renovação”. ----------- 

• Parágrafo 17 – “Considerando que, como se viu, a deliberação da 

assembleia municipal a conceder renovação não pode ter efeitos 

retroativos, então, não veem estes serviços como se pode, passado um 

ano, ou mais, da extinção do benefício fiscal, ressuscitar o mesmo por 

intermédio de uma renovação”. -------------------------------------- 

• Parágrafo 18 – “Em bom rigor, uma renovação implica a prorrogação 

dos efeitos de um ato/direito existente, não se nos afigurando 

possível, portanto, a renovação de um direito, entretanto, caducado”.  

• Parágrafo 19 – “Isto é, não se renova o que já não existe”.---  

4. CONCLUSÃO -------------------------------------------------------- 

Considerando o exposto na presente informação, do pedido formulado 

pela firma Flavinveste – Sociedade de Investimento, Lda, parece de 

propor o indeferimento da pretensão da requerente, isto é, a “renovação 

por mais cinco anos da isenção de IMI, ao abrigo da alínea a), do nº 

2 e nº 4, do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais”, pela 

razão de facto e de direito da sua caducidade, enunciada no parecer 

jurídico, presente no ponto 3. -------------------------------------- 

A presente informação deverá ser presente em reunião de Câmara 

Municipal, no sentido de o órgão executivo municipal deliberar sobre 

a presente proposta. ------------------------------------------------ 

Notificar a firma Flavinveste – Sociedade de Investimento, Lda, da 

decisão praticada pela Câmara Municipal de acordo com o disposto no 

artigo 121º e 122º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, 

referentes à audiência dos interessados para, no prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão acima enunciada. 

Chaves 27 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

Eva Basílio --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 28 DE JULHO DE 2021: --------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 29 DE JULHO 

DE 2021: ----------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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3.9. RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO E 

COMÉRCIO/SERVIÇOS – PROCESSO 755/20 – HERMINIO ALVES DO FUNDO – RUA 

CÂNDIDO SOTTO MAYOR E RUA CANTO DO RIO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA 

MADALENA E SAMAIÕES - INFORMAÇÃO N.º 269/UVCH/21, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO TÉCNICO SUPERIOR ANTÓNIO MALHEIRO, 

DATADA DE 25 DE AGOSTO DE 2021. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO  ----------------------------------------------------- 

1.1. O requerente, na qualidade de proprietário de dois imóveis 

situados na esquina da Rua Cândido Sotto Mayor com a Travessa do Canto 

do Jardim, 3, na união das freguesias da Madalena e Samaiões, em 

Chaves, solicitou, por intermédio do requerimento n.º 2090/20, a 

aprovação do projeto de arquitetura que visa a realização de obras de 

reconstrução e ampliação, que, por força do parecer não favorável 

emitido pela DGPC, foi indeferido. Após a entrega de elementos 

complementares, por intermédio dos requerimentos n.º 27/21 e n.º 

743/21, estes foram também submetidos à DGPC, que emitiu novos 

pareceres não favoráveis. ------------------------------------------- 

Por intermédio do requerimento n.º 1692/21, foram apresentados novos 

elementos ao projeto, que visam dar cumprimento e esclarecer as 

questões levantadas nos pareceres anteriores da DGPC. --------------- 

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.2.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ----------------------------------------------- 

• CD com o pedido de aprovação do projeto de arquitetura em formato 

digital: peças escritas em formato “.PDF” e peças desenhadas em formato 

“.DWF”; o levantamento topográfico e a planta de implantação estão no 

formato “.DWG”; ----------------------------------------------------- 

• Cópia das Certidões da Conservatória do Registo Predial 

referentes aos imóveis em causa; ------------------------------------ 

• Declaração de compatibilidade entre o formato papel e o digital; 

• Ficha de elementos estatísticos preenchida (Q3); -------------- 

• Termos de responsabilidade do coordenador e do autor do projeto 

dos projetos de arquitetura e de arranjos exteriores, acompanhados por 

declarações da Ordem dos Arquitectos e do seguro de responsabilidade 

civil profissional; ------------------------------------------------- 

• Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico, 

acompanhado por declarações da Ordem dos Engenheiros Técnicos e seguro 

de responsabilidade civil profissional; ----------------------------- 

• Calendarização da execução da obra; --------------------------- 

• Estimativa orçamental do custo total da obra; ----------------- 

• Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura, 

incluindo o quadro de áreas; --------------------------------------- 

• Levantamento fotográfico do existente; ------------------------ 

• Plantas de localização e enquadramento no PDM; ---------------- 

• Peças desenhadas do projeto de arquitetura, incluindo o 

levantamento topográfico, plantas e alçados da situação existente, 

plantas e alçados das alterações, plantas, cortes e alçados da proposta 

e pormenores construtivos; ------------------------------------------ 

• Projeto de acessibilidades, com memória descritiva e peças 

desenhadas acompanhada de termo de responsabilidade do seu autor; --- 
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• Declaração do técnico responsável pela elaboração do levantamento 

topográfico, e certificação das respetivas habilitações;------------- 

• Relatório Prévio (artigo 4.º do DL 140/2009). ----------------- 

1.2.2. Verifica-se assim que foram entregues os elementos aplicáveis 

de entre os previstos nos n.os 1 e 15 do anexo I da Portaria acima 

referida e do RMUE. ------------------------------------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações, que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), estando assim sujeito a licença administrativa. -- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ---------------------------------- 

São aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no artigo 19.º 

do regulamento do PDM, alterado e republicado por intermédio do Aviso 

n.º 5233/2018, de 18 de abril, designadamente as constantes da alínea 

a) do seu n.º 2. ---------------------------------------------------- 

2.2.2. Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) – elemento orientador da gestão urbanística: ---------- 

De acordo com a proposta do referido plano, o edifício em análise, 

integrado na Unidade de Projeto “D”, aparece caracterizado nas fichas 

36.22 e 36.23, o primeiro como exemplo de arquitetura civil, de 

linguagem erudita, composto por paredes resistentes de pedra, e o 

segundo como exemplo de arquitetura civil, de linguagem tradicional, 

também composto por paredes resistentes de pedra; identificaram-se 

elementos notáveis, no primeiro relacionados com diversos elementos 

construtivos e com o seu enquadramento, e no segundo essencialmente 

com o seu enquadramento e com os vestígios arqueológicos presentes; 

apenas foram referidas dissonâncias no segundo caso, relacionadas com 

a existências de diversos tipos de reboco e cores, assim como os 

caixilhos dos vãos dos espaços comerciais, a chaminé exterior e os 

elementos publicitários instalados; considerou-se como intervenção 

preferencial, nos dois casos, a beneficiação. ----------------------- 

2.3. PARECER EXTERNO ------------------------------------------------ 

2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, e por se projetar parcialmente sobre o referido 

monumento, a muralha do século XVII (Hornaveque da Madalena), a 

aprovação do pedido de licenciamento em análise deverá ser precedida 

de um parecer favorável da administração do património cultural 

competente, nos termos das disposições combinadas do n.º 4 do artigo 

43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro; assim, o referido projeto 

de arquitetura foi submetido, por intermédio da plataforma SIRJUE, à 

Direção Geral do Património Cultural, que, por intermédio da 

informação n.º S-2021/560713, emitiu um parecer favorável 

condicionado, cujo conteúdo deverá ser comunicado ao requerente. ---- 

2.3.2. Nesse parecer, para além da análise de ordem arquitetónica, 

confirmando a viabilidade da intervenção proposta, são definidas as 

condições para a realização da intervenção arqueológica. ----------- 

2.4. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

2.4.1. O edifico em análise implanta-se num espaço entre a Rua Cândido 

Sotto Mayor, a travessa do Canto do Jardim e o Jardim Público, formando 

uma parcela aproximadamente retangular com cerca de 16m de largura por 
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43m de comprimento; a sua face sudeste corresponde ao traçado de um 

dos tramos do hornaveque da Madalena, ainda visível aí numa extensão 

de quase 30m. ------------------------------------------------------- 

Na frente da Rua Cândido Sotto Mayor, implanta-se o edifício principal 

deste conjunto edificado: com quatro pisos (rés-do-chão, dois andares 

e águas furtadas) ocupa toda a frente dessa rua, marcando este setor 

da cidade, articulando o tecido construído e o jardim público, com uma 

riqueza decorativa de assinalar. ------------------------------------  

A área restante da parcela está ocupada maioritariamente por uma 

edificação na frente do Canto do Jardim, com dois pisos (rés-do-chão 

e andar), de construção e desenho mais simples; usa apenas metade da 

largura do terreno, libertando o restante para um logradouro ao nível 

do andar e do coroamento do pano da muralha. Há ainda um volume, 

dissonante, que oculta parte da fachada do edifício principal, e faz 

a ligação entre este e a construção voltada para o Canto do Jardim. 

2.4.2. O projeto apresentado prevê, no edifício principal, a 

manutenção da volumetria existente e das suas caraterísticas 

distintivas, apenas removendo o volume dissonante, o que liberta a sua 

fachada sudeste ao nível do 2.º andar. Não haverá alterações de 

assinalar no piso comercial; no 1.º andar as alterações serão mínimas, 

permitindo preservar os elementos decorativos existentes em paredes e 

tetos; apenas o 2.º andar e nas águas furtadas será objeto de uma 

remodelação mais extensa, devido ao seu pior estado de conservação, 

com alterações na compartimentação e na cota do piso das águas 

furtadas, para melhor aproveitamento do espaço disponível. A caixa de 

escadas e a respetiva claraboia serão recuperadas sem alterações 

significativas. ---------------------------------------------------- 

O corpo sul, que completa a frente para o Canto do Jardim, sofrerá 

maiores alterações, com a já referida remoção do corpo dissonante 

adossado ao edifício principal, a criação de um 2.º andar, recuado 

face ao plano da fachada, e a alteração do seu desenho, com a 

recomposição dos seus vãos. ---------------------------------------- 

O conjunto edificado será destinado a comércio/serviços e a habitação; 

os dois espaços comerciais existentes manterão aproximadamente a sua 

atual configuração; as habitações situadas no edifício principal terão 

uma configuração de “apartamento” (7 T1), com acesso a partir da caixa 

de escadas existentes; e as restantes terão acesso a partir do Canto 

do Jardim (4 T2 e 1 T3). -------------------------------------------- 

2.4.3. Analisado o enquadramento da proposta nas normas aplicáveis do 

PDM, nomeadamente as constantes da alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º 

do respetivo regulamento, constata-se, no que se refere aos 

alinhamentos e recuos dominantes, que a totalidade das construções, 

na frente urbana em questão, está implantada sem qualquer recuo, com 

as fachadas alinhadas pelo plano do arruamento. --------------------- 

Relativamente à altura do prédio e da fachada, não poderá ser 

diretamente aplicado o conceito de moda da cércea, uma vez que a frente 

urbana é composta unicamente pelos prédios em análise: o corpo 

principal mantém a atual volumetria, ao passo que a altura da fachada 

do corpo sul tem um aumento de 0,80m, correspondente à guarda das 

varandas/terraços propostas, e um aumento de 1,50m da sua cércea, se 

não considerarmos a demolição, acima referida, do corpo dissonante 

existente. Estas subidas, da cércea e da altura da fachada, aproximam 

a volumetria do corpo sul da do edifício principal e da dos edifícios 

situados do lado oposto do arruamento, resultando numa maior coerência 

formal da imagem urbana do local. ----------------------------------- 

2.4.4. Verifica-se assim que a proposta apresentada segue a moda da 

cércea e os alinhamentos e recuos dominantes, tal como definidos nas 
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subalíneas i) e ii) da alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º (Regras de 

edificabilidade) do regulamento do PDM, na sua versão atualmente em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

2.4.5. Por se situar dentro de uma área a submeter a planos de 

salvaguarda e valorização, e por força do disposto na alínea g) do 

artigo 19.º acima referido, não serão aplicáveis a esta operação 

urbanística os valores máximos definidos nesse artigo para as áreas 

de implantação e de impermeabilização. ------------------------------ 

2.4.6. Embora esteja prevista a inclusão de cinco lugares de 

estacionamento no perímetro do prédio, este número não dá cumprimento 

aos mínimos definidos no n.º 3 do artigo 12.º do regulamento do PDM; 

no entanto esse incumprimento poderá ser justificado com o disposto 

no n.º 5 do mesmo artigo, se considerada sua localização no centro 

histórico e a situação concreta do prédio na sua relação com a 

envolvente. -------------------------------------------------------- 

2.4.7. As disposições relativas às áreas máximas de implantação e de 

impermeabilização não são aplicáveis ao presente caso por força do 

previsto na alínea g) do n.º 2 do artigo 19.º do citado regulamento. 

2.5. COMPENSAÇÕES --------------------------------------------------- 

2.5.1. O empreendimento tem 14 frações autónomas, enquadrando-se assim 

nas condições definidas pela alínea b) do artigo 23.º do RMUE para 

definir as operações urbanísticas de impacto semelhante a uma operação 

de loteamento, com vista à aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 

44.º do RJUE – pagamento de compensações por áreas não cedidas. ----- 

2.5.2. Não está prevista a cedência de qualquer área do terreno para 

o domínio público. De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º 

do regulamento do PDM de Chaves, o município poderá exigir a cedência 

de até 40% da área total do terreno objeto da operação, que, no caso 

presente, corresponde a 276,06m2 de área não cedida8. --------------- 

2.5.3. Assim, as compensações previstas no n.º 4, do artigo 44.º do 

RJUE, e calculadas nos termos dos artigos 28.º e 30.º do “Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas” e do Quadro IV anexo a este, importam na quantia de 

24.930,29 € (vinte e quatro mil novecentos e trinta euros e vinte e 

nove cêntimos), de acordo com o quadro seguinte9: ------------------- 

                                                           
8 Se calculada a área a ceder com base nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 21.º do PDM, a área a ceder seria de 646,13 m2, superior a 

276,06 m2 (40% da área do terreno) ---------------------------------- 
b) 25% da a.b.c. (1.419,24m2 x 25%) 354,81 m2 

c) 15% da área do terreno (690,15m2 x 15%) 103,52 m2 

b) + c)  458,33 m2 

 
9CAPÍTULO V --------------------------------------------------------- 

TAXAS PELA REALIZAÇÃO, REFORÇO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 

URBANÍSTICAS ------------------------------------------------------- 

Artigo 30.º --------------------------------------------------------- 

Cálculo do valor da compensação em numerário nas operações de 

loteamentos -------------------------------------------------------- 

1. O valor, em numerário, da compensação a pagar ao Município será 

determinado de acordo com a seguinte fórmula: ----------------------- 

C = LK x A (m2) x V 

                 2 

Em que : ------------------------------------------------------------ 

C = Valor da Compensação devida ao Município; ----------------------- 

L = Fator de localização (determinado face à área urbana do Concelho 

de Chaves); --------------------------------------------------------- 
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L K A (m2) V 
C= 

L x K x A (m2) x V  
C= 24.930,29 € 

1,00 0,25 276,06 722,4610 2  

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Face à análise acima exposta entende-se que no presente projeto 

de arquitetura foram cumpridas as normas do PDM aplicáveis a usos, 

volumetria, cérceas e edificabilidade. ----------------------------- 

3.2. Nestas circunstâncias, e considerado o parecer favorável 

condicionado da entidade externa consultada (DGPC – inf. n.º S-

2021/560713), entende-se que estão reunidas as condições para a 

aprovação do projeto de arquitetura em análise. --------------------- 

Esta aprovação deverá ser condicionada à execução, em momento 

posterior, das questões relativas à componente arqueológica também 

expressas no referido parecer. -------------------------------------- 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

4.1. Em face do acima exposto, propõe-se que este assunto seja 

submetido à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a deliberar 

a aprovação do projeto de arquitetura apresentado por intermédio dos 

requerimentos n.º 2090/20, n.º 27/21, n.º 743/21 e n.º 1692/21, 

condicionada ao cumprimento do referido no ponto 3.2. da presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

4.2. Caso tal proposta seja superiormente aceite, e de acordo com o 

n.º 4 do artigo 20.º do RJUE, o requerente disporá de um prazo de seis 

meses para apresentar os projetos de especialidades aplicáveis, 

referidos no n.º 16 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção 

periférica; ----------------------------------------------- 

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto 

de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; ----------- 

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 

d) Projeto de águas pluviais; -------------------------------------- 

e) Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo 

não pavimentado; ---------------------------------------------------- 

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; ------------------ 

g) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; ------------------------- 

h) Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte 

de pessoas e ou mercadorias; ---------------------------------------- 

i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; -------------- 

j) Projeto de condicionamento acústico; ----------------------------- 

k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; -------------------------------------------------------- 

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

4. Os parâmetros para o cálculo das compensações encontram-se 

estabelecidos no Quadro IV em anexo ao presente Regulamento. -------- 
10 Aviso n.º 15365/2020, de 2 de outubro/Portaria n.º 353/2013, de 4 

de dezembro – Zona II ----------------------------------------------- 
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l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. ------------- 

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

Chaves, 25 de agosto de 2021 --------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DE 25 DE AGOSTO DE 2021. -------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 26 DE AGOSTO DE 2021: ------------------------------------------- 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 26 DE AGOSTO 

DE 2021: ----------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – LUGAR DA 

EIRA EM VILA FRADE, LAMADARCOS – P.º 461/21 - KONSTANTINOS FERNANDES 

SILVA LIONTOS - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1648/SCOU/21 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª BRANCA 

FERREIRA, DE 20/08/2021. -------------------------------------------- 

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 1353/21 e 1496/21, referente ao 

processo n.º 461/21, o Sr.º Konstantinos Fernandes da Silva Liontos, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção11 de uma habitação unifamiliar, sito, no lugar da Eira – 

Vila Frade, freguesia de Lamadarcos no concelho de Chaves.----------- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças - IMI apresentada, o prédio 

urbano tem a área total de 603,35 m2, está inscrito na matriz com o 

n.º 319, da freguesia de Lamadarcos.--------------------------------- 

1.4-De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 603,35 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 319 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1437/20180921, da freguesia de Lamadarcos.--------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1 – INFORMAÇÃO N.º 43/2021 – Zona Norte.--------------------------- 

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:---------------------------------------- 

                                                           
11 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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    - Certidão da Conservatória do Registo Predial;--------------------- 

    - Certidão das Finanças – Modelo 1 - IMI;--------------------------- 

- 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 1:5.000;--------------------------- 

- 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;------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200;----------------- 

- Plantas à escala de 1:100;  -------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;----------- 

- Fatura da luz;---------------------------------------------------- 

- ITED;------------------------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;----------------------------------- 

- Desenho de alterações:-------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;--- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;--- 

- Projeto de águas pluviais;---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico;----------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------ 

- Projeto de instalação de gás;------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;---------------------------------- 

- Projeto acústico;------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;---------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO-------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de construção 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 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

5.1- O projeto agora apresentado, propõe a legalização das obras de 

construção de uma habitação unifamiliar, de r/chão, com a área bruta 

de construção de 199,35 m2. A edificação foi levada a efeito sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio.----------------- 
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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 2021-06-24, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”17/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor foi dado a 

conhecer ao requerente, através da Informação/Proposta n.º 

1505/SCOU/2021, sob a qual recaiu despacho superior datado de 04 de 

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

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de ser 

necessário levar a efeito obras de correção e adaptação na habitação 

unifamiliar.-------------------------------------------------------- 

5.4 - O requerente através do requerimento n.º 1953/21, datado de 12 

de Agosto de 2021, apresenta elementos e soluções, por forma a 

ultrapassar, as considerações vertidas no auto de vistoria 

n.º”17/2021, designadamente, uma calendarização dos trabalhos, 

adequada às obras a necessárias para conclui a construção.----------- 

5.5- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 603,35 m2 x 0.80 m2/m2 = 482,68 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 199,35 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,33 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local).- 

5.6- 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.------------------- 

5.7-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel.---------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.----------------------------------------------------------

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 1.840,26 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 

212,80 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 2.053,06 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, em que foram levadas 

a efeito, obras sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio.------------------------------------------------------------- 
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8.2- Considerando, que a operação urbanística apresentada, promove a 

qualificação do tecido urbano, pelo facto de propor a conclusão de um 

edifício inacabado, no qual há a necessidade de se realizarem obras 

de correção e/ou adaptação, que se prendem, com a execução dos 

trabalhos propostos no projeto em apreciação e que visam concluir a 

edificação.--------------------------------------------------------- 

8.3- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e 

na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

8.4 – Dos elementos instrutórios do processo, consta uma 

calendarização de trabalhos por um mês, necessária para levar a efeito 

obras de correção, designadamente, as obras necessárias á conclusão 

da habitação unifamiliar.-------------------------------------------- 

8.5- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE.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 construção de uma “habitação unifamiliar”, e 

face as obras de correção a levar a efeito, deverá o interessado, no 

prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços os elementos 

constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, 

para que se possa emitir o respetivo o alvará de licença especial de 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;---------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;-------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;-------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;------------------- 

- Plano de segurança e saúde;--------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

Áreas (m2) --------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 



                                                                F. 178 

                                                                  _____________________ 

 

Piso 1 199,35       199,35 

            

TOTAL 199,35 0,00 0,00 0,00 199,35 

 

Altura da Edificação –3,95 ml --------------------------------------                             

Volume – 518,31 m3------------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 

 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   5,88   14,21 83,55 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   7,36   13,08 96,27 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       235,55   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       31,25   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 1.840,26   € 

- Cálculo das taxas administrativas--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV)------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TíTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 

n.º 2 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 

 Até 250 m2 
1 

78,05 

€ 
78,05 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
0 

89,20 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 
1 

12,20 

€ 
12,20 € 

Art 76, 

n.º6 Vistoria 
 

   

55,60€ 

        

55,60€ 

  TOTAL      212,80 € 
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TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 1.840,26 € + 212,80 € = 2.053,06 €---- 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 24/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.--------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 24/08/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO E ANEXO – P.º 

542/21 - RUA DA LAGE LOTE 3 EM VALDANTA – LUCIA MARIA FERNANDES 

BARREIRA ALCARRÃO - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1655/SCOU/21 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª CONCEIÇÃO 

MARTINS, DE 23/08/2021. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de Legalização da ampliação da 

habitação e anexos construídos sem a respetiva licença de construção, 

bem como autorização de utilização da habitação, sita no lote n.º3 do 

alvará de loteamento n.º 7/88- em Valdanta.-------------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

A requerente possui alvará de licença de obras n.º 708/88 referente a 

uma edificação no lote n.º 3 do alvará de loteamento n.º 7/88- em 

Valdanta. A edificação é composta por r/c (área de implantação de 

149,00 m2) andar e sótão com 150,00m2, perfazendo uma área total de 

construção de 299,00 m2.--------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1581/21, vem o requerente solicitar a 

legalização nos termos do disposto no n.º1 do artigo 73-C do RMUE, e 

o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para os  anexos, com emissão 

de autorização de utilização em virtude de a legalização não contemplar 

obras, tendo obtido a informação n.º 1327/SCOU/2021, na qual se 

solicitava a apresentação de elementos.------------------------------ 

III – Localização---------------------------------------------------- 

A pretensão localiza-se da edificação situa-se lote n.º 3 do alvará 

de loteamento n.º 7/88- em Valdanta.--------------------------------- 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 542/21 

– o edifício situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) 

em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis, e na categoria 

1.3- Outros Aglomerados.--------------------------------------------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação----------------------------------------------------------

O processo enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o disposto 

no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE).------------- 

4.3- Normas Especiais – Loteamentos---------------------------------- 
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A operação urbanística em causa- construção de moradia unifamiliar e 

anexos ocupa o lote n.º 3 do alvará de loteamento n.º 7/88- em 

Valdanta.----------------------------------------------------------- 

V – Descrição da Intervenção----------------------------------------- 

O requerente apresenta projeto para legalizar a cave da habitação com 

área de 87,00 m2 e anexos com área de 78,00 m2 de um piso, perfazendo 

uma área bruta a legalizar de 165,00 m2.----------------------------- 

O prédio urbano está descrito no registo da conservatória predial, 

registo n.º 246/19980707 com área de 1040,00 m2.--------------------- 

O alvará de licença de obras n.º 216/03 refere-se ao prédio composto 

por r/c e andar e sótão destinado a habitação.----------------------- 

O projeto apresentado propõe cave, r/c, andar e sótão, bem como anexos 

com área bruta de construção final de 490,00 m2.--------------------- 

Face à memória descritiva e justificativa apresentada e que consta em 

anexo, é referido:--------------------------------------------------- 

►Que a legalização da construção existente possui uma área de 

implantação de 157,00 m2;-------------------------------------------- 

►A intervenção baseia-se na legalização dos anexos e ampliação da 

cave.--------------------------------------------------------------- 

►A intervenção a legalizar não necessita de obras;------------------ 

►A edificação a legalizar, nomeadamente a cave destina-se a  arrumos 

e salão de convívio, os anexos destinam-se  a garagem e alpendre.---- 

VI – Análise Processual---------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1986/21, e requerimento n.º 2014/21 vem o 

requerente complementar o processo com os elementos solicitados.----- 

A requerente pretende legalizar a ampliação da habitação (cave) e  

anexos com área de 165,00 m2.  Pretende ainda a autorização de 

utilização da habitação licenciada sob o n.º 708/88, da ampliação da 

habitação e dos anexos.---------------------------------------------- 

Face ao solicitado, pelo requerente, e de acordo com o preceituado no 

n.º6 do artigo 73-C do RMUE, pelo que o processo em causa foi à 

Comissão de Vistorias, a qual procedeu à realização da Vistoria 

Municipal, em conformidade com o plasmado no n.º8 do artigo 73-C 

conjugado com os números 6,7 e 9 por forma a legalizar a edificação, 

conforme auto n.º 22/2021 de 22/07.---------------------------------- 

Trata-se pois de uma edificação existente, sem execução de obras, 

enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no 

n.º 3 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de autorização de 

utilização.--------------------------------------------------------- 

De acordo com as razões de facto enunciadas a legalização da operação 

urbanística - edificação - não consubstancia obras, pelo que a sua 

legalização é titulada por autorização de utilização, em conformidade 

com o disposto no n.º 3 do artigo 73º- C do RMUE, não se vendo qualquer 

inconveniente na sua emissão.---------------------------------------- 

Dado que a habitação foi construída com licença de obras, não possuindo 

ainda licença de utilização, pelo que solicita a emissão da mesma, e 

aquando da vistoria para efeitos de legalização, constatou-se que a 

mesma respeita os projetos licenciados, nada há a opor à sua emissão. 

Considerando ainda, que consta do processo os termos de 

responsabilidade em conformidade legal e regulamentar, garantia 

bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. 

VII – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

de:----------------------------------------------------------------- 
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7.1- Deferimento das obras realizadas sem controlo prévio – 

legalização da ampliação da habitação e dos anexos, com a emissão de 

autorização de utilização-------------------------------------------- 

7. 2- Deferimento da emissão da autorização de utilização referente a 

uma habitação.------------------------------------------------------   

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;-----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Caso seja deliberado deferir o pedido supra, deverá o interessado 

requerer no prazo máximo de 30 dias a emissão do respetivo alvará 

conforme o disposto no n.º14 do artigo 73.º C do RMUE.--------------- 

A Camara possui o prazo de 10 dias, após apresentação do requerimento 

do interessado, para a emissão do respetivo alvará, conforme o disposto 

no n.º4 do artigo 76 e n.º1 do artigo 64 do RJUE e desde que se mostrem 

pagas as taxas no valor de 313,80 €. -------------------------------- 

VIII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infra-estruturas urbanísticas--------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o 

caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no n.º 2 

do artigo 23.º do Capitulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 

314/2010).---------------------------------------------------------- 

IX – Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de utilização---- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 69 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efectivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 

 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

          

SECÇÃO IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

III 
APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS       

Artigo 54º  Apreciação de Autorização de Utilização       

nº1 
Autorização de Utilização de edifícios 

ou suas fracções (taxa geral) 
1 58,00 € 58,00 € 

n.º7 
Acresce para outros fins não previstos 

anteriormente, por unidade de ocupação 
1 100,45 € 100,45 € 

  TOTAL-1     158,45 € 

SECÇÃO V VISTORIAS       

ART.º 76 Outras Vistorias    

n.º6  
Pela realização de outras vistorias não 

especialmente previstas  
1 55,70 € 55,70 € 

ART.º 75 

Vistorias para efeitos de emissão de 

autorização de utilização, ou alteração 

de utilização 

   

n.º1  

Taxa geral para a realização de 

vistorias para efeitos de emissão de 

autorização de utilização 

1 55,70 € 55,70 € 

n.º2- 

 

Acresce ao valor referido em 1 por cada 

unidade de ocupação 

 

1 
12,20 € 12,20 € 
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 a) Habitação unifamiliar 

  TOTAL-2     123,60 € 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização 

(taxa geral) 
1 29,00 € 29,00 € 

n.º2 
Para habitação, por fogo, acresce ao 

valor referido no numero 1  
 11,10 € 11,10 € 

n.º 6 

Anexos e garagem ou lugares de 

aparcamento, sendo construções autónomas 

contiguas, ou inseridas, ou não, em 

processos referentes a edifícios 

identificados supra, acrescem por unidade 

de ocupação, ao valor fixados nos números 

anteriores  

1 2,75 € 2,75 € 

  TOTAL-3     31,75 € 

          

  TOTAL-1     158,45 € 

  TOTAL-2     123,60 € 

  TOTAL-3     31,75 € 

  VALOR GLOBAL     313,80 € 

 

À consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 25/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.--------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 25/08/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. ADITAMENTO/ALTERAÇÃO AO PROJETO DA SUPERFÍCIE COMERCIAL RETAIL 

DE CHAVES – P.H.B. ADMINISTRASÇÃO E GESTÃO S.A. – P.º 415/15 - ROTUNDA 

DO RAIO X, QUINTA DO CANEIRO - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1654/SCOU/21 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª 

BRANCA FERREIRA, DE 23/08/2021. ------------------------------------ 

Foi presente a seguinte informação que se transcreve, na íntegra, para 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1. Através do requerimento n.º 1588/21, referente ao processo n.º 

415/15, a firma “P.H.B – Administração e Gestão, S.A”, na qualidade 

de proprietária, solicita, aprovação do projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de 

ampliação12 de um conjunto comercial13, designado de, “Retail de 

                                                           
12 «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; --------------------------------------------------------- 
13  «Conjunto comercial», o empreendimento planeado e integrado, 

composto por um ou mais edifícios nos quais se encontra instalado um 

conjunto diversificado de estabelecimentos de comércio a retalho e ou 

de prestação de serviços, sejam ou não propriedade ou explorados pela 
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Chaves”, com 1.º aditamento de obras de construção/ampliação n.º 

63/16, com validade até 2021-11-18, sito, no lugar do Raio X - Caneiro, 

União das freguesias da Madalena e Samaiões no concelho de Chaves.--- 

1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 19.168,69 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1727-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 106/20080304, da freguesia da Madalena.---- 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de obras de construção n.º 63/16, para construção de um 

“conjunto comercial”, com a área de 5.618,00 m2.--------------------- 

2.2. Emissão de Certidão de Propriedade Horizontal, datada de 28 de 

Março de 2017.------------------------------------------------------- 

2.3. Alvará de autorização de utilização n.º 23/17, 24/17, 44/17 e 

45/17, relativas às frações “C”, “D”, “E” e “A”, respetivamente.----- 

2.4. 1.º Aditamento de obras de construção/ampliação n.º 63/16, com 

uma ampliação da área bruta de construção de 1.835,00 m2 e um piso.-- 

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.º8314, 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 a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves.----------------- 

3.2.2. Segundo a planta de condicionantes n.º47A do PDM, sobre o prédio 

impende uma servidão aeronáutica relativa ao Aeródromo de Chaves; e 

insere-se em área do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves 

(AHVCH).------------------------------------------------------------ 

3.3. Nos Regulamentos Municipais------------------------------------- 

                                                           
mesma entidade, que preencha cumulativamente os seguintes requisitos: 

i) Disponha de um conjunto de instalações e serviços concebidos para 

permitir a uma mesma clientela o acesso aos diversos estabelecimentos;  

ii) Seja objeto de uma gestão comum, responsável, designadamente, pela 

disponibilização de serviços coletivos, pela instituição de práticas 

comuns e pela política de comunicação e animação do empreendimento.-- 
14 Artigo 83.º - Alterações durante a execução da obra -------------- 

[…] ---------------------------------------------------------------- 

1 — Podem ser realizadas em obra alterações ao projecto, mediante 

comunicação prévia nos termos previstos no artigo 35.º, desde que essa 

comunicação seja efectuada 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 efectuadas 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 projecto 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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3.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento na alínea a) do artigo 

24.º (Impacte urbanístico relevante) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 

3.4. No Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração – Decreto – Lei n.º 10/2015 de 16 de 

Janeiro------------------------------------------------------------- 

3.4.1. 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, pelo facto, 

de se tratar de estabelecimentos de comércio a retalho com área de 

venda superior a 2.000,00 m2, inseridos em conjunto comercial (conforme 

alínea m) do artigo 2.º do referido diploma legal), no formato de 

“Retail Park”15, estando sujeita, a uma mera comunicação prévia o 

acesso às atividades.------------------------------------------------ 

4. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

4.1. Ao abrigo do 1.º aditamento de obras de construção/ampliação n.º 

63/16, com validade até 2021-11-18, foram licenciados para o lote os 

seguintes parâmetros urbanísticos:---------------------------------- 

- Área de implantação = 1.835,00 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 8,5 m;--------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 1.835,00 m2;---------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0;---------------------------------- 

- Utilização prevista = comércio e serviços;------------------------- 

  4.2. As alterações ao projeto ao projeto que o requerente pretende 

licenciar são as seguintes:------------------------------------------ 

- Reduzir o número de frações comerciais, de cinco para duas – as 

frações passam a designar-se por loja 6 (destinada a operador da área 

do retalho de desporto) e loja 7 (locatário por identificar;--------- 

- Adaptar as fachadas á nova disposição das lojas, de modo a otimizar 

os acessos e a disposição interior;---------------------------------- 

- Manter o conceito de desenho de fachadas em três faixas – a faixa 

intermédia, semi - translúcida, será executada em todas as fachadas 

da ampliação, de modo a fornecer iluminação natural;---------------- 

- Nos espaços exteriores, prever e preparar áreas de implantação para 

a possível futura deslocalização de módulos comerciais existentes 

junto á superfície E.Leclerc de Chaves;------------------------------ 

- Revisão do número e desenho de vãos de acesso e vãos envidraçados 

nas fachadas da ampliação e no muro de entrada no cais de descargas – 

apenas ao nível térreo;--------------------------------------------- 

- Prolongamento da pala ao longo da fachada Norte á saída Nordeste do 

estacionamento;----------------------------------------------------- 

- Adaptação do desenho da passadeira pedonal junto à saída Nordeste 

do Estacionamento;-------------------------------------------------- 

- Eliminação de dois postes de iluminação pública junto à fachada 

Norte;-------------------------------------------------------------- 

- Aumento das dimensões dos vãos de acesso ao corredor técnico (entre 

a Fase 1 e a Fase 2);----------------------------------------------- 

- Pequenos ajustes a alinhamentos de pilares na periferia da planta 

das frações;-------------------------------------------------------- 

- Murete no limite Oeste da intervenção substituído por guia de 

pavimento em cerca de metade da sua extensão, seguindo a solução 

utilizada na Fase 1, para transição complanar, entre o coberto verde 

                                                           
15 Formato que inclui unidades de comércio a retalho especializado, 

geralmente “big boxes” ou “power stores” com acesso directo ao parque 

de estacionamento ou a áreas pedonais, sendo classificado segundo a 

sua dimensão. ------------------------------------------------------- 
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e passeio pedonal. Apenas será mantida a porção desde o muro 

delimitador Norte até ao pórtico existente em granito (ou seja, até á 

nova passadeira de peões).------------------------------------------ 

- Adição de 14 pilaretes a Nordeste, para controlo do acesso de 

veículos;----------------------------------------------------------- 

4.3. Não há alteração, da área de construção, área de implantação, 

geometria de implantação, altura de fachadas, volumetrias e materiais 

da envolvente exterior.---------------------------------------------- 

4.4. São apresentadas plantas, cortes e alçados retificados, de acordo 

com as alterações propostas, planta de implantação sobre levantamento 

topográfico e novo plano de acessibilidades.------------------------- 

4.5. O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades:------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------ 

- Declaração de isenção de projeto de gás;-------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;---------------------------------- 

- Projeto acústico;------------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;----------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;---------------------------------------- 

- Projeto de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais; -- 

- Ficha Eletrotécnica;---------------------------------------------- 

- ITED;------------------------------------------------------------- 

- Projeto de Segurança Contra Incêndio;----------------------------- 

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, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujo teor se mostra adequado.----------- 

6. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

6.1. Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente.-------------------------------------------- 

6.2. 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 

3.195,50 euros.----------------------------------------------------- 

6.3. O valor total das taxas a liquidar é assim de 3.195,50 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------ 

7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------- 

7.1. Considerando, que as alterações durante a execução da obra, 

consubstanciadas na ampliação de um conjunto comercial, respeitam 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 

0,39 m2/m2, uma cércea de 8,50 metros e um número de pisos de 1.----- 

7.2. Considerando, que o uso pretendido, para comércio e 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.----------- 
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7.3. Considerando, que o projeto apresentado, dá cumprimento, ao 

disposto no Decreto - Lei 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 art.º 20 do 

RJUE.--------------------------------------------------------------- 

7.4. Considerando, que 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.------------------------------------------------------------- 

7.5. Considerando, que o 1.º Aditamento de obras de 

construção/ampliação n.º 63/16, se encontra válido e não se mostra 

necessária, nova calendarização de trabalhos.------------------------

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 presente pedido de alterações durante a execução da obra, 

referente, as obras de ampliação de um conjunto comercial, designado 

de, “Retail de Chaves”, com 1.º aditamento de obras de 

construção/ampliação n.º 63/16, com validade até 2021-11-18, sito, no 

lugar do Raio X - Caneiro, União das freguesias da Madalena e Samaiões 

no concelho de Chaves.----------------------------------------------- 

8.2. Caso, a Câmara Municipal delibere favoravelmente, o pedido de 

alterações ao imóvel, consubstanciado, em obras de ampliação de um 

conjunto comercial, designado de, “Retail de Chaves”.---------------- 

8.2.1. De acordo com o previsto no n.º 3, do artigo 83.º, do RJUE, 

deverá ser emitido o 2.º aditamento ao alvará de licença n.º 63/16.- 

ANEXO I-------------------------------------------------------------

CALCULO 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 TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º 17 Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º 15    Reconstrução ou alteração    

a) 

 Por metro quadrado de área de intervenção 
1.452,50m2  

2,20 

€ 
3.195,50€ 

  TOTAL      3.195,50€ 

 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 3.195,50 €-----------------

Á Consideração Superior--------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 25/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.--------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 25/08/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO 

DESTINADO A VACARIA – P.º125/06 - LAMA DA VALOURA – OURA, EM VIDAGO – 

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA PINTOR & CARNEIRO, LDA. - INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

N.º 1666/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ENGª BRANCA FERREIRA, DE 24/08/2021. ---------------- 

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 539/21, referente ao processo n.º 

125/06, a Sociedade Agropecuária Pintor & Carneiro, Lda, na qualidade 

de proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção16, de duas edificações destinadas a guarda de 

matérias-primas e armazenamento de forragens de uma exploração 

pecuária (“silos”), destinada a “vacaria”. Pretende ainda levar a 

efeito a ampliação da vacaria, sito, no lugar da Lama da Valoura - 

Oura, da freguesia de Vidago.---------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total de 77.975,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 944 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 32/19850605, da freguesia de Oura.----------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

  2.1- Alvará de Obras de Construção n.º 7/07, para “armazém/estábulo e 

respetiva ETAR”, com a área de 6.145,00 m2.-------------------------- 

2.2-Alvará de Autorização de Utilização nº 63/11, para 

Armazém/Estábulo e respetiva ETAR.----------------------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização n.º 55/16.------------------ 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo relativo ao aditamento, está instruído de acordo com 

o disposto no Anexo I, do ponto I e no n.o15 e 16, do ponto III, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril e artigo 13.º do RMUE, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- 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 consulta à escala 1:5 000;------------------------------ 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10 000;---------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Ficha de áreas;---------------------------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, pelo coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital;---------------------------------------------------- 

                                                           
16 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de carater 

profissional;------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:1.000;------------------------- 

- Plantas de implantação desenhadas sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 1. 000;------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Corte à escala de 1:100;------------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade, acompanhado de 

relatório técnico;-------------------------------------------------- 

 -Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais e relatório 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Fatura da luz;---------------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;--- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO-------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------ 

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 tratar de um procedimento 

de legalização de obras de construção. Na alínea c), do n.º 2, art.º 

4, do Dec.- Lei555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Dec.- Lei n.º 

136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar a 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 60 B, a parcela de terreno, está inserida em espaço de classe 4, 

espaços agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns e na categoria 

4.2 – espaços agrícolas, na subcategoria 4.2. A – espaços agrícolas 

defendidos (Reserva Agrícola Nacional – (RAN)).---------------------- 

4.2.2- Por outro lado, sobre o prédio impendem servidões e restrições 

de utilidade pública advenientes da sua localização, designadamente: 

4.2.2.1 – Restrição relativa à classificação do solo, que possui mais 

aptidões para a atividade agrícola – solo inserido em Reserva Agrícola 

Nacional, regime aprovado pelo Decreto-Lei 199/2015 de 16/09;-------- 

4.3 - 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 presente pedido diz respeito, á legalização das obras de 

construção de um armazém, com a área bruta de construção de 572,66 m2 

e de impermeabilização da área de silagem num total de 1.015,00 m2. 

Pretende ainda ampliar a vacaria em 981,25 m2 e de 14,00 m2 da área 

social.------------------------------------------------------------- 

5.2- De acordo com o referido no anterior ponto 3.2.2.1, parte do 

prédio rústico, designadamente, onde se projetam os “silos”, insere-

se, em área de Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, 

estando por isso, a operação urbanística, sujeita a parecer 

vinculativo da entidade: ERRAN (Entidade Regional da Reserva Agrícola 

do Norte).---------------------------------------------------------- 
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5.3- O requerente apresenta parecer favorável, datado de 22/07/2021, 

da Direção Regional Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), face á 

utilização de solos inseridos em RAN, no caso concreto em apreciação, 

a operação urbanística enquadra-se no disposto na alínea a), do n.º 

1, do art.º 22, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31/3, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16/9.----------------- 

5.4- As obras de construção que se pretende legalizar na exploração 

pecuária, com a área bruta de construção de 572,66 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.---------------------------- 

5.5- A ampliação da vacaria, com a área bruta de, 981,25 m2, de acordo 

com a planta de ampliação apresentada, projeta-se em espaço de classe 

4 – espaço agrícola e florestal, na categoria 4.3 – espaço 

agroflorestais - subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns, 

ou seja, em solo vocacionado ao uso pretendido, de acordo com o 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 36.º17, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal.--------------------------------------------- 

5.6- O conjunto edificado, destinado a exploração pecuária, com a área 

bruta de construção de 7.712,91 m2, implica um índice de construção 

(Ic) de 0,099 m2/m2, que resultam da aplicação da seguinte fórmula: 

área bruta de construção proposta/área do terreno = 7.712,91 

m2/77.975,00 m2, o que implica um índice de construção inferior ao do 

local que é de 0.25 m2/m2.------------------------------------------- 

5,7-A ampliação da vacaria e a legalização dos “silos”, garante o 

afastamento de 100 metros, as linhas limites dos aglomerados, e a 

                                                           
17 Artigo 36º – Instalações adstritas às explorações ---------------- 

2) Instalações agro-pecuárias – a edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local; ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantam um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados – classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projectos de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

excepto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a 

actividades agro-pecuárias; ----------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

estremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m; --------------- 

d) As edificações desenvolver-se-ão num só piso acima do solo; ------ 

e) Sem prejuízo do disposto nas duas alíneas anteriores, a área bruta 

de construção máxima admissível para o conjunto edificado é a que 

corresponder à aplicação do Ic = 0,25 m2/m2 à área da parcela; ------ 
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quaisquer outras edificações preexistentes, licenciadas, ou previstas 

em projeto de ordenamento urbano plenamente eficaz, pelo que cumpre o 

especificado na alínea b,) do n.º 2, do art.º 36 do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal.--------------------------------------------- 
5.8- É garantido o afastamento de 10 metros, entre o perímetro das 

edificações e as estremas da parcela, pelo que cumpre o especificado 

na alínea c) do n.º 2 do art.º 36 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE 23/16------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termo de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, pelo coordenador do projeto e pelo 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao 

disposto no ponto 3.4 do artigo 19.º do Regulamento n.º 314/2010;---- 

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 

436,35 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 436,35 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no anexo I, que se apensa á presente informação. ------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que as obras de construção que a exploração pecuária 

sofreu sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, em 

área de Reserva Agrícola Nacional e que o requerente pretende agora 

legalizar, foram devidamente autorizadas, pela entidade com jurisdição 

sob o local, a qual, se encontra identificada no anterior ponto 

4.2.2.1. ----------------------------------------------------------- 

8.2- Considerando que, a ampliação da exploração pecuária (a legalizar 

+ inovação), respeitam o especificado na alínea e), do n.º 2, do art.º 

36, 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, ou seja, o índice de construção de 0.25 m2/m2, 

aplicado à área da parcela.------------------------------------------ 

8.3- Considerando, que a implantação das construções a legalizar e das 

inovações respeitam o afastamento de 10 metros às extremas da parcela. 

8.4- Considerando, que existe um afastamento superior a 100 metros às 

linhas limites dos aglomerados, e a quaisquer outras edificações 

preexistentes, licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento 

urbano plenamente eficaz.-------------------------------------------- 

8.5- Considerando, face ao uso pretendido, destinado a exploração 

pecuária, que se enquadra no disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 

7, 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 4 possuem 

aptidões e características mais adequadas a atividades de tipo 

agrícola, pecuário, silvo-pastoril ou florestal.--------------------- 

8.6- Constatando-se, que não há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação nos “silos”, objeto de pedido de legalização 

das obras de construção, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio,---------------------------------- 

8.7- Considerando, que a requerente, pretende levar a feito a ampliação 

da “vacaria” e que apresenta os projetos de arquitetura e 

especialidades, necessários para o licenciamento da edificação.------ 
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8.8- Assim, pelo facto de não haver, obras de correção a serem levadas 

a efeito, na edificação a legalizar, mas que pretende a requerente 

levar a efeito a ampliação da “vacaria”, o titulo a emitir será o 

aditamento ao alvará de licença de construção n.º 7/07, conforme 

previsto, no n.º7, do artigo 27.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações.------------------------------------

9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental:--- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo.------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas.----------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 

legalização da obra de construção das edificações (Silos) destinadas 

a “exploração pecuária”, e face as obras propostas, designadamente, 

para ampliação da “vacaria”, deverá a interessada, no prazo máximo de 

um ano apresentar nestes serviços os elementos constantes do n.º 1, 

do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que se 

possa emitir, o respetivo aditamento ao alvará de licença construção 

n.º 7/07, 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------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

Áreas (m2)-----------------------------------------------------------  

Exploração pecuária - com aumento de área de 1.567,91 m2-------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 

- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto 

no 3.4 do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010;--------------------- 

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 TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       
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n.º 1 

Emissão de alvará de licença 
  

  

66,95 

€ 

n.º 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade 

de ocupação 
      

a) 

 Até 500 m2 de área bruta de construção 
0 

111,35 

€ 
0,00 € 

b) 

 De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 
0 

167,25 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 
1 

223,00 

€ 

223,00 

€ 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 
12 12,20 € 

146,40 

€ 

  TOTAL      

436,35 

€ 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 436,35 € ----------------- 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 25/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.--------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 25/08/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14 LEGALIZAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – P.º 607/21 – RUA 

PRINCIPAL N.º 13 – AVELELAS – MADALENA DOS ANJOS TEIXEIRA CARNEIRO -  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1668/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª BRANCA FERREIRA, DE 

25/08/2021.--------------------------------------------------------- 

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 1791/21, referente ao processo n.º 

607/21, a Sr.ª Madalena dos Anjos Teixeira Carneiro, na qualidade de 

cabeça de casal da herança do Sr.º Mário Teixeira, apresenta um pedido, 

com vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de construção18, de uma 

habitação unifamiliar e anexo, sito, na rua Principal, N.º 13 – 

Avelelas, freguesia de Águas Frias 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 688,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1488 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4746/20210707, da freguesia de Águas Frias. 

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 

                                                           
18 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, 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, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;  ------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade de autor do projeto de estabilidade e 

relatório de peritagem;---------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de autor do projeto de abastecimento de 

água, drenagem de águas residuais e de águas pluviais e relatório de 

peritagem;---------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de autor do projeto acústico;------------ 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar e anexos.------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 
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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 e anexo, com a área bruta de construção de 266,95 

m2. As edificações foram levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio.---------------------------------- 

5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 fogo). 

5.3- O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar, 

projeta-se num piso, r/chão e possuí uma área bruta de construção de 

162,45 m2. A edificação secundária, destina-se a “arrumos” e tem uma 

área bruta de construção de 104,50 m2.------------------------------- 

5.4- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 688,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 550,40 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 266,95 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,39 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). 

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 1 lugar de estacionamento 

automóvel.---------------------------------------------------------- 

5.7- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 266,95 m2, que se pretende legalizar, 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------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 842,41 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 

187,63 euros.------------------------------------------------------- 
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7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.030,04 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2-Considerando, que as obras levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, cumprem as disposições 

previstas no artigos18.º, nas alíneas d) e e), na subalínea iii), da 

alínea a1, do n.º2, do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada, em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.---------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, 

pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água, os 

esgotos são conduzidos a fossa cética. ------------------------------ 

8.4- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo dispensada a vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas.------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, 

estando, desta forma, em condições de ser utilizada, 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 construção da habitação unifamiliar e anexo 

de apoio, a interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. --------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 
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PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 162,45   104,50   266,95 

            

TOTAL 162,45 0,00 104,50 0,00 266,95 

Cércea da habitação – 3,15 ml --------------------------------------                             

Volume habitação – 511,75 m3 -------------------------------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 

 
QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   6,3   19,33 121,78 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   0   34,12   0,00 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       143,39   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       23,5   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 842,41   € 

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 TITULO (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 1 77,90 € 77,90 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
1 89,05 € 

        

89,05€ 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 100,25 € 

         

0,00 € 

n.º11 

Anexo de apoio 
104,50 1,05 € 

      

109,73€ 

  TOTAL      187,63 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 842,41 € + 187,63 € = 1.030,04 €------ 

Á Consideração Superior--------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 26/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
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do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.--------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 26/08/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO – CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE HABITAÇÃO 

COLETIVA E COMÉRCIO – P.º 297/01 – QUINTELA SANTA CRUZ – IDALINA 

SEVIVAS TEIXEIRA - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1663/SCOU/21 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª CONCEIÇÃO 

MARTINS, DE 24/08/2021.--------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 930/20 e 

1891/21, apresenta elementos para cumprimento do solicitado na 

informação técnica n.º614/SCOU/2020 com vista  receção provisória das 

obras e libertação de caução.---------------------------------------- 

II -ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 

Aos 12/05/2003 foi celebrado acordo para a realização de obras sob 

condição de deferimento de pedido de obras particular, obras essas a 

integrar no domínio público municipal, com vista a garantir a boa 

execução e orçamentadas no valor de 43 688,93 €.--------------------- 

A 27/05/2003 foi emitido o alvará de licença de obras n.º 214/03 

referente a um prédio de habitação coletiva e comercio composto por 7 

pisos (2 abaixo da cota de soleira). Possui ainda alterações ao 

projeto, alvará n.º 142/08.------------------------------------------ 

A 06/04/2005 foi emitida a certidão de propriedade horizontal.------- 

Através do requerimento n.º 809/17 a Srª Idalina Sevivas Teixeira veio 

solicitar a receção provisória das obras e libertação de caução no 

valor de 43 688,93 €. Mais se informa que houve alterações no decorrer 

das obras. Alterações, essas, que se encontram descritas no 

retrocitado requerimento (folha n.º 1654 do respetivo processo), as 

quais foram objeto de acordo, provavelmente verbal, com o Sr. Vereador 

Arquiteto Penas, em substituir alguns equipamentos bem como a gestão 

do espaço, passando este a estar vedado. Sobre este requerimento recaiu 

a informação técnica de 07/07/2017, na qual é convocada a respetiva 

vistoria.----------------------------------------------------------- 

Assim, a comissão de vistorias elaborou o auto a 01/08/2017, no qual 

se menciona que as obras de urbanização levadas a efeito no âmbito da 

edificação do prédio de habitação coletiva, não se encontravam 

executadas de acordo com os projetos aprovados e licenciados, pelo que 

foi indeferido o pedido de restituição da caução solicitada, 

informação técnica de 02/08/2017.------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 930/18, de 10 de Maio, a Srª Idalina 

Sevivas Teixeira veio solicitar novamente a receção provisória das 

obras e libertação de caução no valor de 43 688,93 €.---------------- 

Através do requerimento n.º 1932/18, de 14 de Setembro, a Srª Idalina 

Sevivas Teixeira veio apresentar o NIB bancário para a restituição da 

caução.------------------------------------------------------------- 

A Srª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 2329/18, 

de 7 de Novembro, veio solicitar o agendamento de uma reunião com 
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vista à libertação de caução. Sobre este requerimento recaiu a 

informação técnica de 04/01/2019.------------------------------------ 

O processo em causa, foi-me remetido para conveniente informação. 

Assim, agendou-se uma reunião a 22/01/2019, com o promotor, Sr. 

Guilhermino Nóbrega, Dr. Luís Areias, Eng. José Armindo, e Conceição 

Martins. Dessa reunião o promotor acordou que iria apresentar os 

projetos de alterações em conformidade com o existente no local. ----  

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 228/19, 

de 28 de Janeiro, apresentou as telas finais da arquitetura (arranjos 

exteriores), referentes às alterações levadas a efeito no decorrer da 

obra de execução das infraestruturas e nos termos do acordo celebrado 

entre o município e o promotor, no âmbito do processo de licenciamento 

de um edifício de habitação coletiva, sobre a qual recaiu a informação 

técnica n.º 539/SCOU/2019.------------------------------------------- 

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 1498/19, 

de 17 de Julho, apresentou as telas finais da arquitetura (arranjos 

exteriores), referentes às alterações levadas a efeito no decorrer da 

obra de execução das infraestruturas e nos termos do acordo celebrado 

entre o município e o promotor, no âmbito do processo de licenciamento 

de um edifício de habitação coletiva, sobre a qual recaiu a informação 

técnica n.º 1419/SCOU/2019, estando presente em reunião do executivo 

Municipal de 02/09/2019.--------------------------------------------- 

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 2478/19, 

apresenta elementos para cumprimento do solicitado na informação 

técnica n.º1419/SCOU/2019, nomeadamente os projetos de especialidades 

(referentes às alterações), rede de telecomunicações e elétrica, sobre 

a qual recaiu a informação técnica n.º 614/SCOU/2020, estando presente 

em reunião do executivo Municipal de 14/04/2020.--------------------- 

III – ANALISE DO PEDIDO---------------------------------------------- 

A proponente veio a processo solicitar a restituição da caução 

existente no município correspondente à execução das obras de 

urbanização, tendo em vista a receção provisoria das mesmas.--------- 

De acordo com a informação n.º 614/SCOU/2020, a qual esteve presente 

em reunião do executivo de 14/04/2020, foi deliberado concordar com o 

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

Assim, para a restituição da caução existente no Município no valor  

de 25 740,36 €, de acordo o disposto no nº 5 do artigo 54º e n.º 3 do 

artigo 87.º do RJUE conjugado com o disposto no artigo 295 do Código 

de Contratos Públicos, e referente ao 1.º ano, a proponente teria de 

apresentar:--------------------------------------------------------- 

3.1- Os seguintes elementos com vista à apreciação do pedido de receção 

provisória das obras de urbanização:--------------------------------- 

►Livro de obra referente às infraestruturas;------------------------- 

►Termo de responsabilidade do diretor das obras de urbanização, nos 

termos do disposto nº 1 do artigo 63º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação;----------------------------------------------------- 

►Termo de responsabilidade de execução das Infraestruturas ITUR, de 

acordo com o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 43º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

92/2017, de 31/7.--------------------------------------------------- 

►No âmbito da realização das obras, e dadas as alterações ao traçado 

das infraestruturas de telecomunicações a promotora deverá apresentar 

CD, com os referidos traçados finais, de acordo com o disposto no 

artigo 13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.-- 

►No âmbito da realização das obras de urbanização, deverá apresentar 

parecer da EDP no qual seja referido a receção provisória das referidas 

obras.-------------------------------------------------------------- 
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Considerando que o promotor refere que não possui livro de obras de 

urbanização-arranjos exteriores, pelo que se julga  sanado este ponto. 

Consta do requerimento apresentado os termos de responsabilidade da 

direção técnica da obra de urbanização – arranjos exteriores, e termo 

de responsabilidade de execução das Infraestruturas ITUR, bem como é 

apresentado o CD,  pelo que se  julga-se cumprido o 2 .º,  3.º e 4.º 

ponto.-------------------------------------------------------------- 

Dado que consta do requerimento apresentado o auto de receção 

provisória das obras de Eletricidade emitido pela da  EDP  de 

05/09/2004, julga-se cumprido o 5.º ponto.--------------------------- 

IV – PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de:-------------------------------------------------- 

4.1- Aprovação da receção provisória das obras de urbanização.------- 

4.2- A câmara municipal deve proceder a restituição da caução existente 

no Município correspondente ao 1.º ano, 30% do valor de 25 740,36 €, 

o qual corresponde a 7 722,108 €. Esta restituição será efetuada após 

o pagamento da taxa no valor de 111,35 €.---------------------------- 

4.3 - A interessada deverá proceder ao pagamento do montante de 111,35 

€, respeitante à taxa pela realização da vistoria solicitada, de acordo 

com o disposto no nº 3 do artigo 76º da tabela de Taxas em vigor no 

Município de Chaves, anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, em vigor 

publicado em Diário da República em 22-07-2011.---------------------- 

Consideração Superior.---------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 26/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.--------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 27/08/2021:-

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

 

 

3.16. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

E DA CONSTRUÇÃO DE ANEXO – P.º 278/19 – VILA NOVA DE VEIGA, FREGUESIA 

DE S. PEDRO AGOSTÉM – JOSÉ SILVA MACHADO – CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA  

-  INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1684/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª BRANCA FERREIRA, DE 

27/08/2021.--------------------------------------------------------- 

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 1689/21 e 2055/21, referente ao 

processo n.º 278/19, o Sr.º José Silva Machado – Cabeça de casal da 

herança de, apresenta elementos, com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 
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de ampliação19 de uma habitação unifamiliar com licença de construção 

inicial n.º 12/79 e da construção20 de anexo, localizado no lugar do 

Freixo – Vila Nova de Veiga, freguesia de São Pedro de Agostém no 

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

  1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio 

urbano, tem a área total de 1.116,00 m2, está inscrito na matriz com 

o n.º 1240, da freguesia de São Pedro de Agostém.-------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença de Obras N.º 12/79, referente à “legalização de um prédio 

de r/chão, com a área de 75,05 m2.”---------------------------------- 

3- SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR----------------------------------- 

  3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente:------------------ 

- Certidão das Finanças;-------------------------------------------- 

- 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;---------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e respetivo 

plano;-------------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;  ------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

4- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

     4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação--------- 

    4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

na alínea c) do n.º 2 art.º 4 do Dec.- Lei555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014 de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por se 

tratar de obras de construção em área não abrangida por operação de 

loteamento, estando deste modo sujeita a licença administrativa.----- 

    4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial----------------------- 

                                                           
19 «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; --------------------------------------------------------- 
20 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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     4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 47 A, o terreno está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---- 

    4.2.2- Segundo a planta de condicionantes n.º 34 A, sobre o terreno 

impende uma servidão de utilidade pública, designadamente:----------- 

    4.2.2.1- Servidão relativa á estrada nacional 2;------------------- 

4.3. Nos Regulamentos Municipais------------------------------------- 

4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE) 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

  5.1- O projeto agora apresentado, propõe a legalização das obras de 

ampliação de uma habitação unifamiliar, com a área bruta de construção 

de 145,04 m2 e da construção de um anexo de 87,01 m2. Existe um aumento 

de área de 157,00 m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo 

da licença de construção n.º 12/79.---------------------------------- 

5.2-No âmbito do presente projeto e de acordo com o previsto no n.º1, 

do art.º13-B, do RJUE, foi consultada pelo requerente, face á 

confrontação do terreno com a estrada Nacional – E.N. 2, a entidade – 

Infraestruturas de Portugal, a qual, emitiu parecer favorável à 

legalização da construção, datada de 2021-07-07, nos termos da 

informação anexa ao processo, sua referência GL3481VRL200416.-------- 

5.4 - A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 232,05 m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação e 

construção, não consubstancia, a dispensa de apresentação dos 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas, sendo certo que, ao abrigo do processo n.º 148/18, 

apresentado em 27 de Fevereiro de 2018, pelo ora requerente, para 

legalização das presentes obras. O requerente não deu continuidade ao 

processo, pese embora, no âmbito do mesmo, tivesse sido realizada 

vistoria ao imóvel, da qual resultou parecer no sentido de haver 

necessidade de obras de correção e/ou adaptação no edifício.--------- 

5.5- Dos elementos instrutórios do presente processo, consta um 

cronograma de trabalhos, no sentido de serem realizadas as obras que 

o imóvel carecia e que foram relatadas na vistoria realizada em 24 de 

Maio de 2018.-------------------------------------------------------- 

5.6 – Através do requerimento n.º 2055/21, datado de 26 de Agosto de 

2021, o requerente, comunica a esta Edilidade o seguinte: “já levou a 

efeito as obras de correção mencionadas no auto de vistoria efetuada 

pela comissão de vistorias dos vossos serviços, pelo facto de não 

deixar avançar a humidade existente na habitação e assim dar cabal 

cumprimento ao solicitado no auto acima referido.”------------------- 

5.7-O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar de 

tipologia T3, projeta-se num piso, r/chão e tem uma área bruta de 

construção de 145,04 m2. O edifício secundário – anexo, tem um piso e 

uma área bruta de construção de 87,01 m2.---------------------------- 

5.8- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 1.116,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 

892,80 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 232,05 m2, o que implica um 
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índice de utilização de 0,21 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

do local).---------------------------------------------------------- 

5.9- 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.------------------- 

5.10 - Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de estacionamento 

automóvel.---------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

       6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados.------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 265,33 euros.-------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

328,33 euros.-------------------------------------------------------

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 593,66 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 prédio urbano objeto de legalização das obras 

de ampliação, encontra-se em razoável estado de conservação e não 

necessita de obras de correção ou adaptação.------------------------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, na habitação unifamiliar, cumprem as disposições 

previstas no artigos18.º e na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, 

do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água.---- 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

8.5- Constatando-se, que o procedimento de legalização apresentado, 

consubstancia, a dispensa da apresentação de alguns 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, mas que está instruída, com termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado a ser 

autor do projeto, com indicação das normas legais ou regulamentares 

em vigor que o projeto não observa e a fundamentação da sua não 
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observância, enquadrando-se o pedido de legalização, no n.º 12, do 

artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria prévia prevista 

para os procedimentos de legalização de operações urbanísticas.------ 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições:---------------------------------------------- 

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------- 

8.8- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, na habitação unifamiliar e anexo, objeto de pedido de 

legalização das obras de ampliação e construção, o título a emitir, 

será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto no n.º3, 

do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da “habitação unifamiliar e anexo 

de apoio”, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 
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Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 69,99 m2;------------------------ 

- Anexo com a área de 87,01 m2;-------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 

 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,20 0,20   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,51 0,51   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,69     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   157 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 265,33   € 

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 TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 

69,99 m2 
3,30 

€ 
230,97€ 

n.º11 

Anexo de apoio 
87,01 m2 

1,05 

€ 
91,36€ 

  TOTAL      
328,33€  

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 265,33 € + 328,33 € = 593,66 €------- 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 30/08/2021:------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.--------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 30/08/2021:-

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: SISTEMA ELEVATÓRIO DE CURALHA PARA LIGAÇÃO À ETAR 

DE CHAVES – ARTIGO 290º-A DO CCP. ---------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

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 14. -— 

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

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

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

 

 

1. 2. RELATÓRIO DE GESTÃO.EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO 

INTEGRAL DA CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR) – ARTIGO 290º-A DO 

CCP. --------------------------------------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

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 15. -— 

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

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

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

 

 

1.3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA CONCURSO PÚBLICO. --------------- 

Foi presente a informação nº 426/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, 

“Pavimentação da Rua da Várzea”, elaborado pela Divisão de Obras 

Públicas.----------------------------------------------------------- 

Este projeto propõe a execução dos trabalhos de pavimentação e 

substituição da rede de abastecimento de água.----------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: -------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se:---------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos;---------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Pavimentação da Rua da 

Várzea”;------------------------------------------------------------ 
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3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

168.825,00€, (Cento e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e cinco 

euros), 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 90 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;-------------------------------------- 

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: Amélia Rodrigues ---------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra------------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Madalena Branco ----------------------------------

Suplentes:----------------------------------------------------------

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes-------------------------------- 

2º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

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 – Não exigível dado o tipo de 

trabalhos;---------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

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;----------------------------------- 
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- 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 

168.825,00 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 2.4.2. 0102/07030313 0203 2002 I 40, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º 1925/2021.-------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 25 de agosto de 2021.--------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues)-------------------------------------------------- 

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

- Projeto de Execução;----------------------------------------------- 

- Declarações do Júri do Concurso;----------------------------------- 

- Justificação do Preço Base;---------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público;----------------------------- 

- Programa de Procedimento;------------------------------------------ 

- Caderno de Encargos;----------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde;---------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.- 

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

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1. 4. REMODELAÇÃO DE TROÇO DE PAVIMENTO NA EN103 – CONCURSO PÚBLICO.  

Foi presente a informação nº 427/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, 

“Remodelação de Troço de Pavimento na EN103”, elaborado pela Divisão 

de Obras Públicas.--------------------------------------------------- 

Este projeto propõe a execução dos trabalhos de renovação do pavimento 

do troço da EN103, compreendido entre a rotunda da Praça do Brasil e 

o antigo matadouro.--------------------------------------------------  

2. PROPOSTA / DECISÃO:----------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se:---------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos;---------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Remodelação de Troço de 

Pavimento na EN103”;------------------------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

248.500,00€, (Duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos euros), 

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;----------- 
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4. Que, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação, o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal 

Oficial da União Europeia;------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 90 dias; -------- 

6. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente:-- 

a) Projeto de execução;--------------------------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12;--------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento;---------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos;--------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde;-------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

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: Madalena Branco ----------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Vítor Pereira-------------------------------------- 

Suplentes:---------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

2º Vogal suplente: Fernanda Serra ----------------------------------- 

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 – Dispensável dado o tipo de obra; 

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível dado o tipo de 

trabalhos;---------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

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 

248.500,00 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 
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emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 2.4.2. 0102/07030313 0203 2002 I 40, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º 1864/2021.-------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 25 de agosto de 2021---------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues)--------------------------------------------------

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

- Projeto de Execução;----------------------------------------------- 

- Declarações do Júri do Concurso;----------------------------------- 

- Justificação do Preço Base;---------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público;----------------------------- 

- Programa de Procedimento;------------------------------------------ 

- Caderno de Encargos;----------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde;---------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.- 

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

2021.08.30. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.5. REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS (INTEGRADAS NA PI 10.05 

“DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO 

PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA)- CONCURSO 

PÚBLICO. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 429/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, “Reparação 

e Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das 

Infraestruturas Educativas e Formativas” do Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)”.--------------- 

É de referir que numa 1.ª fase as intervenções desenvolvidas nos vários 

equipamentos escolares integrados na Prioridade de Investimento PI 

10.05 "Desenvolvimento das Infraestruturas Educativas e Formativas", 

do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega 

(PDCT do Alto Tâmega), as mesmas foram projetadas e executadas, numa 

primeira fase, tendo em conta a respetiva dotação orçamental 

disponível, à data, na referida PI 10.05.---------------------------- 

Posteriormente, no âmbito da designada Reprogramação 2020 do PDCT do 

Alto Tâmega, aprovada em 21-01-2021, pela Comissão Diretiva do Norte 

2020, registou-se um reforço de dotação da já anteriormente mencionada 

PI 10.05, o que permitiu reforçar a dotação de investimento específico 

disponível, afeto a cada um dos estabelecimentos escolares aí 

inscritos, bem como a inclusão de outros.---------------------------- 

Deste modo, e tendo em conta que as intervenções inicialmente 

realizadas em alguns dos equipamentos escolares, foram idealizadas e 

executadas num contexto de contenção do investimento, decorrente das 

respetivas dotações orçamentais inscritas no PDCT do Alto Tâmega, e 

atendendo ao posterior reforço orçamental decorrente da Reprogramação 

2020 do PDCT do Alto Tâmega, entendeu o Município de Chaves efetuar 

novas intervenções nos Equipamentos Escolares em causa, materializadas 

através dos presentes projetos de execução."------------------------- 
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Este projeto refere-se à requalificação de várias escolas do concelho, 

sendo para a concretização do procedimento, feita a divisão por lotes, 

constituindo cada escola um lote, assim designados:------------------ 

Lote 1 – Beneficiação da Escola Básica de Vila Verde da Raia;-------- 

Lote 2 – Beneficiação da Secundária Fernão de Magalhães;------------- 

Lote 3 – Beneficiação da EB 2,3 de Vidago;--------------------------- 

Lote 4 – Beneficiação da Escola Secundária Dr. António Granjo;------- 

Lote 5 – Beneficiação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. 

Francisco Gonçalves Carneiro;---------------------------------------- 

Lote 6 – Beneficiação da Escola Básica do 1.º ciclo, n.º 1 de Santo 

Amaro;-------------------------------------------------------------- 

Lote 7 – Beneficiação do Jardim de Infância n.º 1 do Cinochaves;----- 

Lote 8 – Beneficiação da Escola Básica do 1.º Ciclo do Caneiro.------ 

2. PROPOSTA / DECISÃO:----------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se:---------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos;---------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Reparação e Conservação 

de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das 

Infraestruturas Educativas e Formativas” do Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)”;--------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

1.245.759,85 Euros, (Um milhão duzentos e quarenta e cinco mil 

setecentos e cinquenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), 

acrescido do respetivo valor do IVA, repartido por 8 lotes, sendo que 

o valor máximo admitido para cada lote será o seguinte, respetivamente: 

Lote 1 – 58.828,74€,   Lote 2 – 399.914,94€, Lote 3 – 90.708,87€ , 

Lote 4 – 167.605,31€, Lote 5 – 459.015,92€, Lote 6 – 54.490,73€, Lote 

7 – 7.540,21€ e Lote 8 – 7.655,13€. ---------------------------------  

A fixação do preço base do concurso foi elaborada pelo projetista MA 

– Mega Autoria Arquitetura e Engenharia, que faz parte integrante e 

que anexamos;------------------------------------------------------- 

4. Que, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação, o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal 

Oficial da União Europeia;------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 365 dias,  sendo 

para o Lote 1 – Beneficiação da Escola Básica de Vila Verde da Raia – 

90 dias, para o Lote 2 – Beneficiação da Escola Secundária Fernão de 

Magalhães - 365 dias, para o Lote 3 –  Beneficiação da EB 2,3 de Vidago 

- 160 dias, para o Lote 4 – Beneficiação da Escola Dr. António Granjo 

– 150 dias, para o Lote 5 – Beneficiação da Escola Básica dos 2.º e 

3.º ciclos Francisco Gonçalves Carneiro – 180 dias, para o Lote 6 – 

Beneficiação da Escola Básica do 1.º ciclo de Santo Amaro – 150 dias, 

para o Lote 7 – Beneficiação da Escola Básica n.º 1 do Cinochaves – 

45 dias e para o Lote 8 – Beneficiação da Escola Básica do 1.º Ciclo 

do Caneiro – 30 dias;------------------------------------------------ 

6. Para a realização da presente empreitada, foram solicitados os 

seguintes parecer prévios:-------------------------------------------  

- Lote 2 – Beneficiação da Secundária Fernão de Magalhães------------  

– Direção Geral de Energia e Geologia DGEG, através de oficio  

rececionado em 18 de junho de 2021, com Ref.ª 277/DSRHG/HM-009 – 

Parecer favorável, condicionado ao cumprimento, na fase de obra, de 

algumas condições. -------------------------------------------------- 

– Diretor Técnico da exploração HM-9 Caldas de Chaves, Dr.º José 

Martins Carvalho, – Parecer favorável condicionado, Ref.ª 210615.----  
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– Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P. – Parecer favorável; 

- Para os Restantes Lotes, (Lote 1,3,4,5,6,7 e 8), têm parecer 

favorável do Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P.-------- 

7. De acordo com o definido no n.º 1 do artigo n.º 46.º- A do Código 

dos Contratos Públicos, decidiu-se prever a adjudicação por Lotes.--- 

8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente:-- 

a) Projeto de execução, com base nas informações técnicas N.ºs 

205/DPM/2021, 206/DPM/2021, 207/DPM/2021, 240/DPM/2021, 241/DPM/2021, 

242/DPM/2021, 272/DPM/2021 e 273/DPM/2021;--------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12;--------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento;---------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos;--------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde;-------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos:------------------------------------------------

Presidente: Madalena Branco ----------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

Suplentes:----------------------------------------------------------

1º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

2º Vogal suplente: Gilberto Fernandes-------------------------------- 

10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P.------------ 

11. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Relativamente aos Lotes 2 e 5, dado tratar-se de obras classificadas 

na categoria superior a III, foi efetuada a revisão do projeto, pela 

Comissão Municipal de Revisão de Projetos, cujos Relatórios elaborados 

a 21 de maio de 2021, para o Lote 2 - Beneficiação da Secundária Fernão 

de Magalhães e 19 de abril  de 2021 para o Lote 5  - Beneficiação da 

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, 

se anexam.---------------------------------------------------------- 

Em relação aos restantes lotes, tratar-se de obras 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 – Não exigível dado o tipo de 

obra;--------------------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível dado o tipo de 

trabalhos;---------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro;---------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 
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bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável dada a natureza da obra;----------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros;--------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo.------------------------------------ 

12. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

1.245.759,85 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 2.1.1 0102/07010305 0202 2002 I 10, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º      /2021.------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 27 de agosto de 2021---------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues)-------------------------------------------------- 

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

- Projeto de Execução;----------------------------------------------- 

- Declarações do Júri do Concurso;----------------------------------- 

- Justificação do Preço Base;---------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público;----------------------------- 

- Programa de Procedimento;------------------------------------------ 

- Caderno de Encargos;----------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde;---------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

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

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. ECOVIA DO TÂMEGA (2ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA COCLOVIA 

CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR) – PRORROGAÇÃO PRAZO. ---------------------- 

Foi presente a informação nº 431/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 166, de 30 de Agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”.----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de Outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 28 de Novembro de 2019.---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.------- 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias.----------------------------- 
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6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de Dezembro de 2019.----------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019.-------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

27 de agosto de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

da empreitada até 15 de outubro de 2021, alegando que os trabalhos 

tiveram atrasos devido à dificuldade na entrega de materiais e 

equipamentos por fornecedores para a conclusão dos trabalhos--------- 

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

1. A empreitada da Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase, consiste na execução 

de ciclovia ao longo do Rio Tâmega e na antiga linha de caminhos de 

ferro.-------------------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde e deveria terminar no dia 31 de agosto de 

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

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra.------------------------------------------------------ 

4. De fato, tem-se verificado nesta fase, de um modo geral, 

dificuldade no fornecimento de materiais e recrutamento de 

trabalhadores, o que provoca atrasos no desenvolvimento dos trabalhos. 

5. Na sequência da pandemia do vírus Covid-19, verificou-se e 

continua-se também a verificar dificuldades na evolução dos trabalhos. 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 15 de outubro de 

2021, 45 dias.------------------------------------------------------- 

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que se 

verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 45 

dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra.-------------------------- 

8. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo.----------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte:------------------------------ 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação;---------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 45 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor.---------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada;----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias.----------------------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 30 de agosto de 2021----------------------------------------- 
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O Técnico-----------------------------------------------------------

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Email do pedido---------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.08.27. – 

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 

2021.08.30. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.7. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI – TRABALHOS COMPLEMENTARES. – 

Foi presente a informação nº 425/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Fontes Termais de Chaves e Segirei” 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 30 de março de 2020, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros-Empreitadas – 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, a execução da 

referida empreitada.------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 15 de 

abril de 2020.------------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em de 189.900,00€ (Cento e 

oitenta e nove mil e novecentos Euros), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições: 

• Prazo de execução da obra: 90 dias.------------------------------ 

5. O auto de consignação é de 20 de abril de 2020.------------------ 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 8 de junho de 

2020.--------------------------------------------------------------- 

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

1 – Trabalhos Imprevisíveis------------------------------------------ 

1. O presente projeto visa a requalificação e valorização dos espaços 

termais de Chaves e Segirei, visando a melhoria das condições de 

conforto e utilização do espaço e, simultaneamente, aferir o potencial 

termal das águas existentes nestes dois lugares---------------------- 

2. No que concerne à intenção de valorização do termalismo Médico nas 

caldas de Chaves, a intervenção previa a implementação de um 

dispositivo de monitorização do recurso hidromineral e geotérmico e 

sua publicitação, facultando, em tempo real, a informação dos dados 

provenientes das captações existentes.------------------------------- 

3.  Na captação designada AC2, e depois de um período de paragem 

devido à pandemia Covid-19, verificou-se que o grupo eletrobomba, bem 

como a sonda se encontravam danificados, não permitindo, assim, não 

só a extração de água termal, como também do registo das 

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

4. Será necessária a sua substituição, não só para garantir o 

funcionamento dos equipamentos servidos pelo AC2, como também para que 

o presente projeto seja devidamente concluído.-----------------------  

5. O valor deste trabalho, incluindo substituição do grupo eletrobomba 

e todos os acessórios necessários, juntamente com a sonda ascende ao 

valor de 13.727,88€, equivalendo a 7,22% do valor do contrato.------- 
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2 – Trabalhos de suprimento de erros e omissões ------------------- 

1. Reservatório ---------------------------------------------------- 

1.1  Verificou-se, durante a execução dos trabalhos na captação AC1 

que, na sua cobertura, existia um antigo depósito, atualmente, sem 

qualquer tipo de utilização.----------------------------------------- 

1.2  Desta forma, sendo um elemento obsoleto e que não aporta qualquer 

benefício que estético, quer funcional, e até comprometendo o 

isolamento da cobertura, deverá ser feita a sua demolição, aligeirando 

assim a estrutura e conferindo-lhe um aspeto mais leve.-------------- 

1.3 O valor deste trabalho é de 245,00€.----------------------------- 

2. Vidros----------------------------------------------------------- 

2.1  Os vidros de proteção dos azulejos da buvette, tendo sido 

afastados do painel para permitir as operações de limpeza, criou nos 

topos um espaço aberto onde se podem infiltrar crianças, animais e até 

podem mesmo potenciar atos de vandalismo,---------------------------- 

2.2  Para evitar a ocorrência de qualquer das situações descritas, 

deverão ser rematados esses locais com vidros idênticos, fechando 

assim o espaço.------------------------------------------------------ 

2.3 O valor deste trabalho é de 487,50€.----------------------------- 

3. O somatório dos trabalhos de erros e omissões ascende à quantia de 

732,50€, equivalendo a 0,39% do valor do contrato.------------------- 

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

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação:---- 

2. Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes 

aprovações;--------------------------------------------------------- 

3. A aprovação dos trabalhos complementares apresentados, 

considerando que os mesmos estão de acordo com os n.ºs 2 e 4 do artigo 

370º do CCP. Os referidos trabalhos ascendem aos montantes 732,50€ e 

13.727,88€, respetivamente, perfazendo um total de 14.460,38€ (Catorze 

mil, quatrocentos e sessenta Euros e trinta e oito cêntimos) IIVA não 

incluído.----------------------------------------------------------- 

4. Os valores referidos representam, relativamente aos trabalhos 

referidos no n.º 2 do artigo 360 do CCP – trabalhos imprevistos, 0,39% 

do valor do contrato e, relativamente ao n.º 4 do mesmo artigo – 

trabalhos imprevisíveis, 7,22%, encontrando-se dentro dos limites 

referidos no citado artigo. Não existem, até à data, quaisquer outros 

trabalhos complementares.------------------------------------------- 

5.  A aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando 

que os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, tendo ainda em 

consideração o substancial aumento de preços generalizado que se 

verifica atualmente para prestações do mesmo tipo de trabalhos;------ 

6. Que, caso a proposta seja aprovada, seja encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato.----------------------- 

7. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 60 dias, 

tendo em consideração o tempo necessário para o fornecimento dos 

materiais necessários à realização dos trabalhos, designadamente o 

grupo eletrobomba, sensor e vidros.---------------------------------- 

8. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja dada 

ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito, 

facultando-lhe as peças necessárias.--------------------------------- 

9. A presente proposta encontra-se devidamente cabimentada com o 

n.º______________--------------------------------------------------- 
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10.  O valor da mesma, dispensa a publicitação prevista no n.º 1 do 

artigo 315º do CCP.-------------------------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves 26 de agosto de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.)---------------------- 

Anexo: orçamento---------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 7/2020, PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “FONTES TERMAIS DE CHAVES SEGIREI” – TRABALHOS 

COMPLEMENTARES - --------------------------------------------------- 

A 15 de abril de 2020, foi celebrado um contrato para execução da 

empreitada “Fontes Termais de Chaves Segirei”, pelo valor de € 

189.900,00 (cento e oitenta e nove mil e novecentos euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, com a empresa “Anteros Empreitadas, 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S. A.”, pessoa coletiva n.º 

500 719 616, que se encontra registado nos serviços municipais – 

Unidade de Contratos e Expropriações -, sob o n.º 7/2020. ----------- 

A referida empreitada, com um prazo de execução de 90 dias, tem por 

objeto promover a requalificação e valorização dos espaços termais de 

Chaves e Segirei, visando a melhoria das condições de conforto e 

utilização das zonas e, simultaneamente, aferir o potencial termal das 

águas existentes nestes dois lugares. -------------------------- 

Constatou-se, nesta fase, ser necessário diligenciar um conjunto de 

trabalhos a seguir, melhor, identificados: ------------------------- 

Trabalhos complementares imprevisíveis ----------------------------- 

• Na captação designada AC2, depois de um período de paragem devido 

à pandemia Covid 19, verificou-se que a sonda e o grupo eletrobomba 

se encontravam danificados, não permitindo, nem a extração de água 

termal, nem o registo das suas características, sendo necessário, por 

isso, promover a sua substituição, a fim de garantir o funcionamento 

dos equipamentos servidos pelo AC2, e também para que seja, 

devidamente, concluído, o presente projeto. ------------------------- 

O valor deste trabalho, incluindo a substituição do grupo eletrobomba 

e todos os assessórios necessários, juntamente com a sonda, ascende 

ao total de € 13.727,88 (treze mil, setecentos e vinte e sete euros e 

oitenta e oito cêntimos). ------------------------------------------ 

Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões --------- 

• Durante a execução dos trabalhos na captação AC1, verificou-se que 

na sua cobertura existia um antigo depósito, atualmente sem qualquer 

tipo de utilização. Dado tratar-se de um elemento obsoleto e que não 

aporta qualquer benefício, quer estético, quer funcional, 

comprometendo, até, o isolamento da cobertura, deverá ser feita a sua 

demolição, aligeirando assim a estrutura e conferindo-lhe um aspeto 

mais leve. --------------------------------------------------------- 

O valor deste trabalho é de € 245,00 (duzentos e quarenta e cinco 

euros). ------------------------------------------------------------ 

• Por sua vez, os vidros de proteção dos azulejos da buvette, tendo 

sido afastados do painel para permitir as operações de limpeza, criou 

nos topos um espaço aberto onde se podem infiltrar crianças, animais 

e até podem mesmo potenciar atos de vandalismo, devendo, por isso, ser 

rematados esses locais com vidros idênticos, fechando assim o espaço.  

O valor deste trabalho é de € 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete 

euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------- 

O total dos trabalhos complementares ascende ao montante de € 14.460,38 

(catorze mil, quatrocentos e sessenta euros e trinta e oito cêntimos), 
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IVA não incluído, que representa 7,61% do valor contratual, como a 

seguir se discrimina, encontrando-se salvaguardado o respeito pelo 

limite de 10%, imposto pelo artigo 370.º, do CCP: ------------------- 

(i) Trabalhos complementares imprevisíveis - € 13.727,88 (treze mil, 

setecentos e vinte e sete euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido 

de IVA, representando 7,22% do valor contratual; ------------------- 

(ii) Trabalhos complementares imprevistos - € 487,50 (quatrocentos e 

oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido IVA, 

representando 0,39% do valor contratual. --------------------------- 

Pelo, anteriormente, exposto, torna-se necessário promover uma 

modificação objetiva ao retro identificado contrato. --------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

No dia ……… de ……….. de 202…, celebram o 1.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Fontes Termais de Chaves 

Segirei” – Trabalhos Complementares, nos termos do aprovado em reunião 

do executivo municipal, do dia ……. de …………… de 202…., na sequência da 

Informação/Proposta n.º ………………, da Divisão de Obras Públicas, datada 

do dia …… de ………. de 20….. ----------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

representado pelo Presidente da Câmara, 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, com poderes conferidos pela retro citada deliberação 

camarária, --------------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede ………………………………, Pessoa 

Coletiva n.º ………………., com o mesmo número de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial de ………….., titular do Alvará de Construção n.º 

……………., com o capital social de ……………….. euros, legalmente 

representada por ………………….., (estado civil), natural de …………, residente 

na ……………………….., titular do cartão de cidadão n.º …………………, válido até 

………….., emitido pelas entidades competentes da República Portuguesa, 

na qualidade de ………………., conforme poderes constantes na ……………….., 

documento que fica arquivado no processo respetivo ao presente 

contrato adicional. ------------------------------------------------ 

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

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

O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos complementares 

referentes à empreitada “Fontes Termais de Chaves Segirei”, pelo valor 

de € 14.460,38 (catorze mil, quatrocentos e sessenta euros e trinta e 

oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. ---------------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------ 

O prazo de execução dos trabalhos complementares é de …… (………….) dias.  

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

(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo 

resultante deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte 

classificação: Económica: …………..; Cabimento n.º ………./202….. --------- 

2. Com o presente contrato adicional foi assumido o Compromisso n.º 
………./202…., 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 4.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro competente) -------------------------------------------------- 
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Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

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

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante 

legislação aplicável. ---------------------------------------------- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional, 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------ 

2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por 

deliberação camarária do passado dia ……. de ………….. de 202…. -------- 

3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade 

Tributária. -------------------------------------------------------- 

4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

exemplar para cada um dos contratantes. ---------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 15 de 

abril de 2020, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 

7/2020. ------------------------------------------------------------ 

O Primeiro Contratante: -------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: --------------------------------------------- 

Contrato n.º ……./E/202….. ------------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.08.27. – 

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 

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.8. REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO TABOLADO- AUTO DE 

REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA Nº 1/DOP/2021. ------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços nº 1/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., no valor 

de 575,34€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 575,34 

(Quinhentos setenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
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1.9. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

14/DOP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 63.597,91 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 63.597,91 

(Sessenta e três mil, quinhentos e noventa e sete euros e noventa e 

um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------- 

 

 

1.10. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 22/DOP/2021. ------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 22/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 74.552,50 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. -------------------------------------- 

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

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 74.552,50 

(Setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.11. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 – TRABALHOS 

COMPLEMENTARES. ---------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021 – T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no 

valor de 1.800,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 1.800,00 

(Mil e oitocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --- 

 

 

1.12. REMODELAÇÃO/REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” – AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021. ----------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 65.877,74 €, 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 

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 65.877,74 

(Sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete euros e setenta e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.13. ECOVOA DO TÂMEGA (2ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES/VIDAGO 8VALORIZAR) – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2021. 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 21.732,30 

€, 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 

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 21.732,30 

(Vinte e um mil, setecentos e trinta e dois euros e trinta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.14. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS- 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 35/DOP/2021. ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 35/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 50.452,31 

€, 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 

2021.08.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 50.452,31 

(Cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e trinta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.15. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS- 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 36/DOP/2021. ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 36/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 48.429,69 

€, 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 

2021.08.30. -------------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 48.429,69 

(Quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove euros e sessenta e 

nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.16. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS- 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 37/DOP/2021. ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 37/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 20.555,00 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.08.30. -------------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal. -----------------------------------  

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 20.555,00 

(Vinte mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. CLAUDIA PATRICIA FLORÊNCIO 

PEIXOTO. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº461/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO: ----------------------------------------------------- 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 17 de agosto de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Cláudia Patrícia Florêncio 

Peixoto, a solicitar o pagamento em prestações, de faturas de 

abastecimento de água. ---------------------------------------------- 
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A 24 de agosto de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. - 

A 10 de agosto de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº406/SIS - 2021, que Claudia Patricia Florêncio 

Peixoto, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor das faturas, em prestações. ----------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa, correspondem 

à data de apresentação do pedido 177,64€. -------------------------- 

2. DO DIREITO:---------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;--------------------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 8 prestações.Sendo 7 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 10,77€.------------------------------------------ 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 177,64€, em 8 

prestações mensais; ------------------------------------------------- 

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação; ----------------------------------------------------- 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 17 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 17.08.2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. SARA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA GOMES 

PEREIRA. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº431/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
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Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 22 de maio de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Sara da Conceição Nogueira Gomes 

Pereira, a solicitar o pagamento em prestações, de uma fatura de 

abastecimento de água.---------------------------------------------- 

A 04 de dezembro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 22 de julho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº390/SIS - 2021, que Sara da Conceição Nogueira 

Gomes Pereira, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção 

de liquidar, o valor da fatura, em prestações. --------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, a fatura em causa correspondem 

à data de hoje 299,12€, mais juros.---------------------------------- 

2.DO DIREITO: ------------------------------------------------------ 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 251€ e inferior a 500 €, a prestação mensal será de 50,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 7 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 50€, o valor em causa 

corresponde a 7 prestações. Sendo 6 prestações no valor de 50€ e a 

última no valor de 13,67€. ------------------------------------------ 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 299,12€, em 7 

prestações mensais; ------------------------------------------------- 

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

Chaves, 16 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 19.08.2021:-

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. --------------------------------------------- 
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3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES.JOÃO FROIES NOGUEIRA. --------- 

Foi presente a informação nº459/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO: ----------------------------------------------------- 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 21 de outubro de 2020 um e-mail 

de um pedido em nome de João Froies Nogueira, a solicitar o pagamento 

em prestações, de faturas de abastecimento de água.----------------- 

A 22 de outubro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 10  de agosto de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº405/SIS - 2021, que João Froies Nogueira, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor das faturas, em prestações.------------------------------

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa, correspondem 

à data de apresentação do pedido 197,56€, neste momento a dívida é de 

385,40€ mais juros.------------------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 251€ e inferior a 500 €, a prestação mensal será de 50,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 9 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 50€, o valor em causa 

corresponde a 9 prestações. Sendo 7 prestações no valor de 50€ e 2 no 

valor de 41,39€ e 9,46€.-------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 385,40€, em 9 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 18 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 19.08.2021:-

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

 

 

4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES.PATRICIA DE JESUS COSTA GÓIS. – 

PATRICIA DE JESUS COSTA GÓIS.--------------------------------------- 

Foi presente a informação nº460/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 02 de novembro de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Patricia de Jesus Costa Góis, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 05 de novembro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 10 de agosto de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº409/SIS - 2021, que Patrícia de Jesus Costa 

Góis, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor das faturas, em prestações.------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa correspondem 

à data de hoje 290,54€.---------------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 251€ e inferior a 500 €, a prestação mensal será de 50,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 7 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 50€, o valor em causa 

corresponde a 7 prestações. Sendo 6 prestações no valor de 50€ e a 

última no valor de 2,29€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 290,54€, em 7 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 
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c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.----------------------------------- 

Chaves, 17 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 19.08.2021:-

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

 

 

5. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. SONYA FILIPA SANTOS ALVES. --- 

Foi presente a informação nº462/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 04 de dezembro de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Sonya Filipa Santos Alves, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 04 de dezembro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 10  de agosto de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº407/SIS - 2021, que Sonya Filipa Santos Alves, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor das faturas, em prestações.----------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa, correspondem 

à data de apresentação do pedido 245,29€.--------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 11 prestações.Sendo 10 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 7,60€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 245,29€, em 11 

prestações mensais;------------------------------------------------- 
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b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.----------------------------------- 

Chaves, 17 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 19.08.2021:-

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

 

 

6. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES.ANGELINO FERNANDES JOÃO. ------ 

Foi presente a informação nº463/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 12 de julho de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Angelino Fernandes João, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 13 de julho de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.- 

A 04  de agosto de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº401/SIS - 2021, que Angelino Fernandes João, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar o 

valor das faturas, em prestações.----------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de hoje 

1731,63€.----------------------------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------Considerando 

o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior  a 1001 €, a prestação mensal será de 150,00€, pelo que o 

faseamento do pagamento em 12 prestações dá cumprimento ao exigido.-- 

Considerando que o valor da prestação é de 150€, o valor em causa 

corresponde a 12 prestações. Sendo 11 prestações no valor de 150€ e a 

última no valor de 130,29€.----------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 



                                                                F. 228 

                                                                  _____________________ 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a.Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 1.731,63€, em 

12 prestações mensais;---------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.----------------------------------- 

Chaves, 16 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 19.08.2021:-

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

 

 

7. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE FATURAS. JOSÉ LUIS AFONSIM PEREIRA. ------- 

Foi presente a informação nº446/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

I-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------

Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos deste Municipio sob n.º 9601, de 12 julho, do corrente 

ano, foi solicitado, por José Luís Afonsim Pereira, um pedido de 

anulação das faturas do contrato que se encontra registado na  Rua 

Tenente Coronel Carlos Teixeira n.º10, na localidade de Vilarinho das 

Paranheiras, invocando, que não é proprietário da habitação, situada 

na referida morada.-------------------------------------------------

II-DOS FACTOS------------------------------------------------------

No caso em análise, verificou-se a existência de um contrato de avença 

de lixo e saneamento no local de consumo 34490, situado na Rua Tenente 

Coronel Carlos Teixeira n.º 10, em Vilarinho das Paranheiras, que teve 

início a 08-12-2007, no qual existem faturas em atraso, desde 2008-

10-04, até á presente data no valor de 986,50€, conforme documento 

anexo.--------------------------------------------------------------

-Constatou-se, pelo fiscal municipal, após deslocação ao local e 

audição à respetiva junta de freguesia, que o peticionário, não é 

proprietário do imóvel, do supracitado local de consumo.---------

Informa-se ainda, que o requerente é detentor, de outro contrato de 

avença, com o local de consumo n.º 35526, situado na Rua Tenente 

Coronel Carlos Teixeira n.º3, em Vilarinho das Paranheiras, no qual 

também possui faturas em atraso desde 2009-04-02 a 2021-01-29, no 

valor de 940,56€, as quais se encontram prescritas, conforme documento 

anexo.--------------------------------------------------------------

III-DO DIREITO------------------------------------------------------

A Lei nº23/96, de 26 de julho alterada pelas Leis nº12/2008 de 26 de 

fevereiro e nº24/2008 de 2 de Junho, consagrou um conjunto de regras 

a que deve obedecer a prestação de serviços públicos essenciais, com 
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vista à proteção do utente.-----------------------------------------

Ora os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal são 

os serviços de fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, 

de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos 

canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço 

de recolha e tratamento de águas residuais e serviços de gestão de 

resíduos sólidos urbanos.-------------------------------------------

De acordo com o disposto no nº1, do artigo 10º, da Lei nº23/96, de 26 

de julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço 

dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do 

valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse 

direito.------------------------------------------------------------

Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das quantias 

constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do serviço 

dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva ação 

ou injunção, em vista a ser ressarcida, coercivamente, do valor em 

divida.-------------------------------------------------------------

IV-PROPOSTA DE ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL DE ATUAÇÃO---------------

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

tomo a liberdade de sugerir a seguinte estratégia procedimental:-Que 

o presente assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária do 

Executivo municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização da anulação das referidas faturas; --------------------- 

a. Sequencialmente, dever-se-á dar conhecimento do teor da 

deliberação do órgão do executivo municipal, à Divisão de Ambiente, 

em vista a que os mesmos encetem as diligencias tendentes à 

operacionalização de tal deliberação.------------------------------- 

b. Simultaneamente, dever-se-á notificar o interessado, nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

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

À consideração Superior.-------------------------------------------- 

  Chaves, 29 de julho 2020-------------------------------------------- 

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

(Sandra Pereira)---------------------------------------------------- 

Em anexo: Requerimento; Certificado de divida; Inf. n.433/2021------ 

DESPACHO DE 30.07.2021 DO CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE, ENGº DELMAR 

FERNANDES. --------------------------------------------------------- 

Concordo. À consideração do Sr. Presidente. ------------------------ 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 19.08.2021:-

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

 

 

8. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. SERAFIM SALOMÃO SALGADO 

FERREIRA. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº472/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 03 de agosto de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Serafim Salomão Salgado Ferreira, 

a solicitar o pagamento em prestações, de uma fatura de abastecimento 

de água em nome de Manuel Ferreira Condez.-------------------------- 

A 04 de agosto de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. - 
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A 11 de agosto de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº411/SIS - 2021, que Serafim Salomão Salgado 

Ferreira, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar o valor das faturas, em prestações.------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de hoje 

2.600,83€.---------------------------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior  a 1001 €, a prestação mensal será de 150,00€, pelo que o 

faseamento do pagamento em 18 prestações dá cumprimento ao exigido.-- 

Considerando que o valor da prestação é de 150€, o valor em causa 

corresponde a 18 prestações. Sendo 17 prestações no valor de 150€ e a 

última no valor de 50,83€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 2.600,83€, em 

18 prestações mensais;----------------------------------------------  

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.----------------------------------- 

Chaves, 18 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 19.08.2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

9. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES.RAUL ALVES DE CASTRO. --------- 

Foi presente a informação nº477/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 
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1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 12 de março de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Raul Alves de Castro, a solicitar 

o pagamento em prestações, de fatura de abastecimento de água.------- 

A 20 de março de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. - 

A 18  de agosto de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº412/SIS - 2021, que Raul Alves de Castro, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor das faturas, em prestações.------------------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, a fatura em causa, correspondem 

à data de hoje 52,19€.---------------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;-------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 3 prestações.Sendo 2 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 6,68€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 52,19€, em 3 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

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

municipal, à Divisão de Ambiente.----------------------------------- 

Chaves, 23 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente.----------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 24.08.2021:-

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

 

 

10. INUNDAÇÃO DE LOJA COMERCIAL. MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARTINS 

MACHADO. ----------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº445/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

I– Dos Factos---------------------------------------------------  

1.Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local nº2155, datado do pretérito dia 

24/02/2020, veio solicitar a assunção de responsabilidade, por parte 

deste Município, com vista ao pagamento duma indemnização pelos danos 

patrimoniais sofridos no estabelecimento “Comercial, Sapataria” sito 

na rua da Ponte Romana 42, Chaves, na sequência de uma inundação.---- 

2.Invoca, em defesa do direito reclamado, que a inundação, em causa, 

foi provocada pela rotura da conduta de abastecimento de água, e da 

qual resultaram vários danos em material diverso.-------------------- 

3.O requerente juntou ao processo a seguinte documentação:----------- 

• Faturas dos sapatos-------------------------------------------- 

• Orçamento de Carpete, dois Puffs quadrados e um Puff retangular.- 

4.Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte.------------ 

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

1.O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 

Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

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

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

c. Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas.------------- 

3.A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 

se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

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

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

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

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

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

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

dano.--------------------------------------------------------------- 

4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele 

que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem 

ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios 

fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da 

violação”.---------------------------------------------------------- 

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos.----------------------- 

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor.---------- 
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7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-

se como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito.------ 

8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 

pode revestir uma de duas modalidades, a saber:--------------------- 

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

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

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

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o peticionário 

afirma que os prejuízos foram provocados na sequência de uma inundação, 

a qual foi provocada pelo rebentamento da conduta de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

10.Analisados os elementos do processo, rapidamente se consegue 

estabelecer um nexo causal entre a rotura e a inundação, a qual se 

encontra sob a gestão e responsabilidade do Município de Chaves, e os 

danos invocados pelo peticionário.---------------------------------- 

11. Chegados aqui, é importante referir que a lei prevê mecanismos 

de presunção de culpa – com a consequente inversão de ónus da prova – 

no caso de danos derivados da prática de actos jurídicos ilícitos, e 

de danos causados por omissão dos deveres de vigilância, previstas nos 

nos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º do mencionado diploma. --------------- 

12. O regime legal, estabelecido no n.º 2, do artigo 10.º, diz 

respeito ao estabelecimento de uma presunção de culpa leve para a 

prática de atos jurídicos ilícitos.--------------------------------- 

13. A admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios 

gerais da responsabilidade civil, implica a remissão para o n.º 1, do 

artigo 493º, do Código Civil.--------------------------------------- 

14. Com efeito, é jurisprudência comum do Supremo Tribunal 

Administrativo, o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º 1, do artigo 493º, 

do Código Civil (…), salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte 

ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não houvesse 

culpa sua”.--------------------------------------------------------- 

15. Esta posição foi introduzida, ainda que referindo a legislação 

anterior, pelo Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03 de 

Março de 1998, onde se defende que a presunção do n.º 1, do artigo 

493º, do Código Civil, é aplicável à responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais entes públicos.------------------ 

16. Significa isto, que perante a falha de um sistema cuja manutenção 

e vigilância está, legalmente, cometida ao Município, vinga a 

presunção de culpa, acima, prevista, cabendo, a este último, o ónus 

de afastar a mesma.------------------------------------------------- 

17. Ou seja, para afastar a responsabilidade civil extracontratual 

torna-se necessário que o Município logre provar que os danos se 

ficaram a dever a circunstâncias externas à Autarquia Local, que a 

mesma não conseguisse controlar nem antecipar, ou que, 

independentemente de ter agido com a diligência exigida, os resultados 

seriam sempre os mesmos.-------------------------------------------- 

18. Ora, no caso em concreto, ocorreu, de facto, uma inundação, cuja 

origem derivou de uma intervenção protagonizada pelos serviços desta 

autarquia local.---------------------------------------------------- 

19. Sendo certo que a inundação é circunstância adequada para a 

produção dos danos peticionados.---------------------------------

20.Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia.---------------------------------------------------------- 
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III – Propostas----------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão 

formulada pelo requerente, uma vez que, no caso, decorre 

responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento de uma 

indemnização pelos danos sofridos no estabelecimento;--------------- 

b.Sendo certo que, para efeitos de apuramento e pagamento do valor 

associado à indemnização pelos danos sofridos, deverá o presente 

assunto ser encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta 

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

em vista à ativação do seguro de responsabilidade civil junto da 

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

c.No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;-- 

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

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

Chaves, 26 de agosto de 2021.--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 27.08.2021:-

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado 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. --------------------------------------------- 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA O ANO 

LETIVO DE 2021/2022. ADJUDICAÇÃO. AJUSTE DIRETO Nº 57/UCP/2021.------ 

Foi presente a informação nº477/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, 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 nº 197/99 de 8 de Junho e nos termos do 

disposto nos artigos 36º e 38º do CCP (Código dos Contratos Públicos), 

a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, datada do 

pretérito dia 5 de agosto de 2021, autorizou a abertura de um 

procedimento por ajuste direto para aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea e), do 

nº1 do artigo 24º do CCP; ------------------------------------------- 

- Considerando que, a Assembleia Municipal de Chaves, em sua sessão 

ordinária, no dia 16 de dezembro de 2020, aprovou a assunção de 
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compromissos plurianuais previstos no Orçamento e Plano Orçamental 

Plurianual, bem como no Plano de Atividades Municipais onde estão 

inscritas as despesas plurianuais com os encargos de transportes 

escolares, na rubrica 020210 e ação do PAM 2021-A-7; ---------------- 

- Considerando que foi convidada a empresa “Auto Viação do Tâmega” a 

apresentar as suas melhores condições contratuais para a referida 

prestação de serviço;------------------------------------------------ 

- Considerando que a proposta apresentada pela referida empresa cumpre 

o exigido no caderno de encargos, conforme email, em anexo, enviado 

pela Chefe da Unidade de Educação, Dr.ª Zuleika Rodrigues; ---------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 125º do 

Código dos Contratos Públicos, quando tenha sido apresentada uma única 

proposta, compete aos serviços da entidade adjudicante submeter o 

projeto da decisão de adjudicação ao órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Considerando que, as condições contratuais propostas pelo concorrente 

são as expostas no quadro sinóptico infra: -------------------------- 

Empresa Valor 
Prazo de 

execução 
Condições de pagamento 

Auto Viação do Tâmega, Lda. 281.386,59€ 175 Dias 60 Dias 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração do Órgão Executivo Municipal a presente proposta que visa 

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

2. Autorização da despesa – adjudicação ----------------------------- 
O valor da despesa é de 281.386,59€ (duzentos e oitenta e um mil, 

trezentos e oitenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, conforme proposta do 

concorrente “Auto Viação do Tâmega”, em anexo. ---------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir, ao Órgão Executivo 

Municipal, o seguinte: ---------------------------------------------- 

a) Propor, nos termos do disposto no nº1 do artigo 73º do CCP, a 

adjudicação, mediante ajuste direto, nos termos do disposto na 

subalínea ii) da alínea e) do nº 1 do artigo 24º do citado Código, à 

empresa “Auto Viação do Tâmega” da prestação de serviço em causa, nos 

termos da proposta apresentada; ------------------------------------- 

b) Que seja dispensada a audiência prévia dos interessados, tendo em 

conta o nº2 do artigo 125º do CCP; ---------------------------------- 

c) Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do 

disposto no nº1 do artigo 98º do citado Código; --------------------- 

d) Que seja designada como gestora do contrato, a Chefe da Unidade de 

Educação, Dr.ª Zuleika Rodrigues, nos termos do disposto no artigo 

290.º-A do Código dos Contratos Públicos. --------------------------- 

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

Chaves, 26 de agosto de 2021 ---------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública -------------------------- 
Susana Borges. ----------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES 

ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022”-------------------------- 

No dia … de ………. de 202…., celebram o presente contrato de “aquisição 

de bilhetes de assinatura (passes escolares) para o ano letivo de 

2021/2022”, pelo preço total de € 281 386,59 (duzentos e oitenta e um 

mil, trezentos e oitenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 

Como primeiro contratante, o Município de Chaves,  pessoa colectiva 

n.º 501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
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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, AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, 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, neste ato legalmente representada por ………..…………, 

natural de ……………, residente …………………., portador do Bilhete de 

Identidade n.º …………, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, 

e por …………………., natural de ……..……, residente ………………., titular do Cartão 

do Cidadão n.º …………., válido até ………., na qualidade de ……………... da 

mencionada sociedade, conforme ………….., documento que fica arquivado 

junto ao processo. ------------------------------------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato tem por objecto a aquisição de bilhetes de 

assinatura – passes escolares – que terão validade trimestral, a 

utilizar somente em duas viagens, nos 175 dias letivos previstos, e 

para os troços das carreiras que ligam o local do estabelecimento de 

ensino ao local de residência do aluno, de acordo com o Decreto-Lei  

n.º 299/84, de 27 de setembro, a Portaria n.º 161/85, de 23 de março 

e a Portaria n.º 181/86, de 6 de maio, para os alunos do concelho de 

Chaves, estando previsto a emissão de 612 passes escolares. -------- 

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

Destinatários da aquisição de bilhetes ----------------------------- 

1. A aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares) destina-

se aos alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do concelho, 

cujo nome, localidade, ano de escolaridade e número de passe, 

constaramm nas listagens que serão remetidas após a receção dos pedidos 

enviados pelos Agrupamentos de Escolas. ---------------------------- 

2. Poderá ser ampliado ou diminuído o número de bilhetes de assinatura 

(passes escolares), por motivos de matrícula, anulação ou 

transferência, e sempre com base no pedido efetuado pelo respetivo 

Agrupamento de Escolas, onde se encontra matriculado o aluno 

beneficiário. ------------------------------------------------------ 

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

Local da prestações de serviços ------------------------------------ 

A aquisição de bilhetes de assinatura – passes escolares – destina-se 

aos alunos residentes no concelho de Chaves e que frequentam o ensino 

básico e secundário, de acordo com a sua área de residência.-------- 

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

Prazo de execução -------------------------------------------------- 

O fornecimento de bilhetes de assinatura – passes escolares – será de 

acordo com o calendário escolar fixado pelo Ministério de Educação, 

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

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------ 

1. O encargo do presente contrato, é de € 281 386,59 (duzentos e 

oitenta e um mil, trezentos e oitenta e seis euros e cinquenta e nove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

2. O pagamento do encargo mencionado no número anterior, será efetuado 

a 60 dias, após a entrada das faturas nos serviços do primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, ………………………………., no valor de € 

……………………. (……………………………………………..), correspondendo a 3% do valor dos 

trabalhos objecto 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. ---------------------------- 

Cláusula 9.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 quaisquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitam a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração 

deste contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível 

contornar ou evitar. ----------------------------------------------- 

2. Podem constituir força maior, no caso de se verificarem os 

pressupostos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundações, incêndios, epidemias, 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 segundo contratante, na parte em que intervenham;- 

b) Greves ou conflitos laborais limitados ao às sociedades do segundo 

contratante 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 adjudicatário 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 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. ------------ 

6. Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o segundo contratante, qualquer dos circuitos contratualizados, se 

venha a mostrar desnecessário, parcial ou totalmente, em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 
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cinco dias ou permanente, dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

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

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços 

objeto do presente contrato, as expressas neste, no caderno de encargos 

e na proposta que foi apresentada pelo segundo outorgante.- 

2. Em caso de dúvidas prevalece o exposto no artigo 96.º do Código dos 

Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante 

legislação aplicável. ---------------------------------------------- 

Cláusula 13.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 ajuste direto, relativo ao presente contrato foi 

autorizado por ……………………………….., do passado dia ……………………. -------- 

3. A aquisição de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por ………………… do passado dia … de ……. de 202….., tendo, simultaneamente, 

sido aprovada a respetivo minuta de contrato. ----- 

4. O presente contrato, com efeitos plurianuais, cujos encargos foram 

aprovadas em sessão ordinária da Assembleia Municipal de dia ……. de 

….. de 202…. será suportado por conta das verbas inscritas no orçamento 

do Município, sob a rúbrica orçamental com a classificação económica: 

…………………..;  Cabimento n.º …../………..; Compromisso n.º ……/…………; ------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

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

6. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………….-------- 

Pelo Primeiro Outorgante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante, ------------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º ……./F/20….. --------------------------- 

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

DESPACHO DE 27.08.2021 DO CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, 

DRA.MÁRCIA SANTOS. ------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 27.08.2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CONCURSO PÚBLICO Nº2/UCP/2021 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE 
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CHAVES, PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022  – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO 

Nº31/UCP/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº477/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, 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 

aquisição de serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos 

especiais, para o ano letivo de 2021/2022; ------------------------- 

- 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: 

- Auto Viação do Tâmega, Lda.; ------------------------------------- 

- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Chaves; ------------------ 

- Turichaves, Unipessoal, Lda.; ------------------------------------ 

- Ovnitur – Viagens e Turismo, Lda. -------------------------------- 

- Considerando que, no dia 3 de agosto de 2021, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória das propostas apresentadas 

pelos concorrentes devidamente identificados no citado relatório; -- 

- 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, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

–, os concorrentes “Auto Viação do Tâmega, Lda.” e “Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação de Chaves” vieram apresentar sugestões quanto 

ao referido sentido de decisão plasmado no relatório preliminar; --- 

- Considerando que, após uma nova análise detalhada das propostas 

apresentadas ao presente procedimento, o júri, deliberou, por 

unanimidade, julgar procedentes as alegações apresentadas pelas 

referidas empresas; ------------------------------------------------ 

- Considerando que, no dia 19 de agosto de 2021, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o 2.º relatório 

preliminar no qual propôs a adjudicação provisória das propostas 

apresentadas pelos concorrentes devidamente identificados no citado 

relatório; --------------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º2 do artigo 148º do 

CCP, o 2.º relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a 

fim de estes se pronunciarem sobre o mesmo; ------------------------ 

Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do direito 

de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita –, 

nenhum concorrente veio apresentar sugestões quanto ao referido 

sentido de decisão exposto no 2.º relatório preliminar; ------------ 

- 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 sejam aprovadas as minutas dos contratos 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 Chefe da Unidade de Educação, Dr.ª Zuleika 

Rodrigues. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 27 de agosto de 2021 --------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública, Susana Borges. ---------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------ 

Minutas dos contratos ----------------------------------------------- 

Relatórios preliminaries -------------------------------------------- 

DESPACHO DE 27.08.2021 DO CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, 

DRA.MÁRCIA SANTOS. ------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 30.08.2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

na informação infra.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

2.1. ENTIDADES QUE INTEGRAM O SEL – APROVAÇÃO DE RELATÓRIOS E CONTAS 

2020. INFORMAÇÃO Nº 26/DGF/2021. ------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo o teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação: --------------------------------- 

1 - Considerando que, a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto aprovou o 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

locais e revogou as Leis n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, 

de 15 de novembro, estabelecendo o regime jurídico da atividade 

empresarial local e das participações locais, sendo que o 

associativismo municipal e a participação em entidades de direito 

público são objeto de diploma próprio; ------------------------------ 

2 – Considerando que nos termos do art.º 42.º Sem prejuízo do disposto 

na lei comercial quanto à prestação de informações aos sócios, as 

empresas locais devem facultar, de forma completa e atempadamente, os 

seguintes elementos aos órgãos executivos e deliberativos das 

respetivas entidades públicas participantes, tendo em vista o seu 

acompanhamento e controlo: ------------------------------------------ 

a) Projetos dos planos de atividades anuais e plurianuais; ---------- 

b) Projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Estado e as autarquias locais; -------------------- 

c) Planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas fontes de 

financiamento; ----------------------------------------------------- 

d) Documentos de prestação anual de contas; ------------------------ 

e) Relatórios trimestrais de execução orçamental; ------------------- 
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f) Quaisquer outras informações e documentos solicitados para o 

acompanhamento sistemático da situação da empresa local e da sua 

atividade, com vista, designadamente, a assegurarem a boa gestão dos 

fundos públicos e a evolução institucional e económico-financeira. -- 

3 – Considerando que a violação do dever de informação previsto implica 

a dissolução dos respetivos órgãos da empresa local, constituindo-se 

os seus titulares, na medida da culpa, na obrigação de indemnizar as 

entidades públicas participantes pelos prejuízos causados pela 

retenção prevista nos n. 2 e seguintes do artigo 44.º. -------------- 

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

1 - Face ao exposto, sugere-se que a presente proposta seja submetida 

à próxima reunião da Câmara Municipal, para aprovação dos documentos 

que se anexam e referentes às seguintes entidades: ------------------ 

- Relatório de Gestão e Contas de 2020 da Comunidade Intermunicipal 

do Alto Tâmega; ----------------------------------------------------- 

- Conta de gerência 2020 da Associação de municípios da Rota N2; ---- 

- Prestação de Contas de 2019 e 2020 da Associação da Rede de Judiarias 

de Portugal; -------------------------------------------------------- 

- Relatório e Contas de 2020 da Eólica de Montenegrelo; ------------- 

- Relatório e Contas de 2020 da Eólica da Serra das Alturas; -------- 

- Relatório de gestão e contas 2020 da Associação de Municípios do 

Alto Tâmega; -------------------------------------------------------- 

- Demonstrações Financeiras 2020 da Eólica da Padrela, Lda.; -------- 

- Demonstrações Financeiras 2020 da Eólica de Atilhó, Lda.; --------- 

- Demonstrações Financeiras 2020 da Eólica do Barroso, Lda.; -------- 

2 – Sequencialmente, em caso de aprovação da presente proposta, deverá 

a mesma ser submetida à próxima sessão da Assembleia Municipal, para 

sancionamento. ----------------------------------------------------- 

À Consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 18 de agosto de 2021. --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ---------------------------- 

Márcia Santos ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 18.08.2021:-

À reunião do executivo municipal para aprovação.--------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 39-57-GX, PROPRIEDADE DE LUÍS 

MANUEL MARTINS CHAVES. INFORMAÇÃO Nº 03/SA/2021. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo o teor se 

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

No seguimento informação nº 017/2021, do Gabinete Técnico Florestal, 

datada de 11 de agosto de 2021, na qual é responsabilizado o Município 

pelos danos causados na viatura 39-57-GX, propriedade de Luís Manuel 

Martins Chaves, causados pela intervenção da equipa de limpeza de 

bermas, quando se procedia ao serviço de limpeza das bermas da Estrada 

de Castelões.------------------------------------------------------- 

Feitas as diligências necessárias pelo Gabinete Técnico Florestal, 

foram considerados prejuízos no valor de 140,05€ (Cento e quarenta 

euros e cinco cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --- 

Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 
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Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

140,05€ (Cento e quarenta euros e cinco cêntimos) acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor.------------------------------------------------ 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1940/2021 e do compromisso nº 2850/2021. ----------- 

Chaves, 19 de agosto de 2021---------------------------------------- 

A assistente técnica ----------------------------------------------- 

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)--------------------------------------- 

DESPACHO DE 19.08.2021 DO CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, 

DRA.MÁRCIA SANTOS. ------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá interio 

cumprimento ás normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 19.08.2021:-

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado na informação técnica 

infra. À Reunião do executivo municipal. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.3. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 42-08-JC, PROPRIEDADE DE LUÍS 

MICKAEL RAMOS DOS ANJOS PEREIRA. INFORMAÇÃO Nº 04/SA/2021. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo o teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pela Sr. Mickael Ramos dos 

Anjos Pereira, na qual responsabiliza o Município pelos danos causados 

na sua viatura Audi, com matrícula 42-08-JG, provocados pelo embate 

com boca de aqueduto não sinalizada, na Rua do Barroco. ------------ 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 735,00€ (setecentos e trinta e cinco euros).--------------- 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo ao lesado, deverá o Município reembolsar 

a seguradora em 250,00€ (duzentos e quarenta euros) referente ao valor 

da franquia. -------------------------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1998/2021 e do compromisso nº 2896/2021. ------------ 

Chaves, 26 de agosto de 2021---------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)--------------------------------------- 

DESPACHO DE 27.08.2021 DO CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, 

DRA.MÁRCIA SANTOS. ------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá interio 

cumprimento ás normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 30.08.2021:- 

À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.4. CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA IMOBILIÁRIA Nº 1002647. OPÇÃO DE 

COMPRA. PAGAMENTO A TÍTULO DE VALOR RESIDUAL. CELEBRAÇÃO DA ESCRITURA 

DE TRANSMISSÃO. PROPOSTA N.º 83/GAPV/2021 --------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

1. Sob a Informação Nº 51/05, da, à data, Divisão de Gestão 

Financeira, Económica e Patrimonial, o executivo camarário, em sua 

reunião de 20 de junho de 2005, deliberou autorizar a repartição de 

encargos financeiros, em vários anos económicos, nos termos previstos 

no nº1 e 6 do Artigo 22º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

para efeitos da aquisição, em regime de locação financeira (leasing), 

pelo valor de €1 332 500,00, do imóvel urbano composto por edifícios 

e terreno, sito na Quinta do Pinheiro, em Chaves, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o número 936, da 

freguesia de Samaiões, concelho de Chaves, inscrito na matriz predial 

urbana da mesma freguesia sob o artigo 856, daquela freguesia, 

atualmente inscrito sob o artigo 1538, na matriz predial urbana da 

União das Freguesias da Madalena e Samaiões, concelho de Chaves. --- 

2. Tal deliberação camarária veio a ser, devidamente, sancionada pelo 

órgão deliberativo municipal, em sua sessão ordinária de 29 de junho 

de 2005. ----------------------------------------------------------- 

3. A abertura do procedimento concursal para a “Contratação de uma 

Operação de Locação Financeira (Leasing)”, em vista à aquisição do 

retroidentificado imóvel, na modalidade de concurso público 

internacional, veio a ser aprovada pelo executivo camarário, em sua 

reunião de 1 de agosto de 2005, sob a proposta Nº 02/S.A./05, da 

Divisão de Gestão Financeira, Económica e Patrimonial. -------------- 

4. Por deliberação camarária de 2 de dezembro de 2005, veio a ser 

adjudicada a contratação da operação de locação financeira ao 

concorrente “TOTTA CRÉDITO ESPECIALIZADO-INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO 

FINANCEIRA, S.A.”, pelo valor de €1 332 500,00, tendo, sido, 

simultaneamente, aprovada a minuta do respetivo contrato e o respetivo 

clausulado. -------------------------------------------------------- 

5. Em 21 de março de 2006, veio a ser celebrado entre o Município de 

Chaves e a adjudicatária o Contrato de Locação Financeira Imobiliária 

nº 1002647, tendo por objeto o prédio urbano supra identificado, com 

um financiamento de €1 332 500,00, pelo prazo de 15 anos, a pagar em 

180 rendas mensais, e a previsão da possibilidade de aquisição do 

imóvel, no final do contrato, mediante o pagamento fixado nas Cláusulas 

Particulares, a título de valor residual. -------------------------- 

6. O contrato foi enviado para o Tribunal de Contas, em vista à sua 

fiscalização prévia, em 28 de março de 2006, sendo certo que, em sede 

de apreciação do referido contrato, veio a ser necessária a 

explicitação da Cláusula XVI das Condições Gerais, de forma a que não 

resultassem dúvidas quanto à entidade que suportaria os emolumentos 

decorrentes do processo de fiscalização prévia. -------------------- 

7. O respetivo aditamento ao contrato, supra identificado, veio a ser 

celebrado em 21 de junho de 2006, consagrando, de forma expressa, na 

Cláusula XVI das Condições Gerais, que é da responsabilidade da 

Locadora o pagamento dos emolumentos, ao Tribunal de Contas, 

decorrentes do processo de fiscalização prévia, tendo o mesmo vindo a 

ser visado em 16 de agosto de 2006.  -------------------------------- 

8. O contrato de locação financeira imobiliária nº 1002647, em causa, 

tendo por objeto o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 
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Predial de Chaves sob o nº 936 - freguesia de Samaiões, anteriormente 

inscrito na matriz sob o artigo 856, atualmente inscrito na matriz 

predial da União das Freguesias da Madalena e Samaiões sob o artigo 

1538, perfaz o seu termo - 15 anos - no dia 31 de agosto do corrente 

ano. --------------------------------------------------------------- 

9. De acordo com o nº 1, da Cláusula XXI, das Condições Gerais, até 

3 meses antes do termo do contrato, o Locatário - Município - deveria 

ter comunicado se pretendia adquirir para si a propriedade do imóvel 

locado, sob pena de, nos termos do nº 2, não o fazendo, se considerar 

que exerce a opção de compra do imóvel, em questão. ---------------- 

10. Em conformidade com o nº1, da Cláusula XXII, das ditas Condições 
Gerais, caso o Município opte pela aquisição deverá pagar, a título 

de valor residual, na data do seu vencimento, o valor fixado nas 

Condições Particulares, ou seja, de acordo com a Cláusula V, 10% do 

montante financiado. ----------------------------------------------- 

11. Face ao exposto, e à utilização dada ao imóvel com a instalação 
dos serviços operativos municipais, causa justificadora da celebração 

do contrato, deverá este Município acionar a opção de compra21, do 

aludido prédio, mediante o pagamento do valor residual, no montante 

de €141.911,25, conforme Informação de Compromisso nº 2015/186, em 

anexo. ------------------------------------------------------------- 

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

Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário, a aprovação da seguinte proposta:  

a) Que seja aprovado o exercício da opção de compra, pelo Município 

de Chaves, na qualidade de locador, no Contrato de Locação Financeira 

Imobiliária nº 1002647, celebrado com o, agora, Banco Santander Totta, 

S.A., de acordo com o previsto no nº1, da Cláusula XXII, das Condições 

Gerais, do aludido contrato, mediante o pagamento, a título de valor 

residual, do valor fixado nas Condições Particulares, ou seja, 10% do 

montante financiado, em conformidade com a Cláusula V, o qual se cifra 

em €141.911,25; ---------------------------------------------------- 

b) Consequentemente, que fique autorizado o Presidente da Câmara ou 

o seu substituto legal a outorgar a respetiva escritura ou documento 

particular autenticado, titulando a compra e venda do prédio urbano, 

situado em Quinta do Pinheiro, União das freguesias da Madalena e 

Samaiões, concelho de Chaves, identificado no aludido contrato como 

estando inscrito na respetiva matriz predial da freguesia de Samaiões 

sob o artigo 856, estando atualmente inscrito na matriz predial da 

União das freguesias da Madalena e Samaiões sob o artigo urbano 1538, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 

936/19700228- freguesia de Samaiões, estando registada a Locação 

Financeira, a favor do Município, pela Apresentação 4 de 14 de setembro 

de 2006; ------------------------------------------------------------ 

c) Por fim, a presente aquisição não carece de ser sancionada pela 

assembleia municipal, em virtude de já se encontrar contemplada na 

decisão daquele órgão deliberativo de 29 de junho de 2005.  --------- 

Chaves, 27 de agosto de 2021. --------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro --------------------------------------------------- 

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

                                                           
21 Esta mesma intenção foi comunicada ao Banco Santander Totta, S.A. – 

Departamento de Leasing, por ofício datado do passado dia 8/5/2020, 

com a referência Nº 344/DAG-UCE/2021-2427, em resposta à comunicação 

daquela instituição bancária de 19 de julho de 2021, com o registo nos 

serviços municipais GAP/2021, DAG, E, G, 10182, de 23-07-2021. ------  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a informação técnica supra, aprovando a compra, pelo Município de 

Chaves, na qualidade de locador, no Contrato de Locação Financeira 

Imobiliária nº 1002647, celebrado com o Banco Santander Totta, S.A, 

pelo valor residual de €141.911,25, e autorizado o Presidente da Câmara 

ou o seu substituto legal a outorgar a respetiva escritura ou documento 

particular autenticado, titulando a compra e venda do prédio urbano, 

situado em Quinta do Pinheiro, União das freguesias da Madalena e 

Samaiões, concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz predial da 

freguesia de Samaiões sob o artigo 856º, estando atualmente inscrito 

na matriz predial da União das freguesias da Madalena e Samaiões sob 

o artigo urbano 1538º, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves sob o nº 936/19700228- freguesia de Samaiões, estando 

registada a referida Locação Financeira, a favor do Município, pela 

Apresentação 4 de 14 de setembro de 2006. --------------------------- 

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

 

 

2.5. PLANO DE PORMENOR DA FONTE DO LEITE.CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

COORDENADOR DE TRANSPORTES. PERMUTA DE TERRENOS PROPOSTA Nº 

84/GAPV/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

1. O Plano de Pormenor da Fonte do Leite (PPFL), foi publicado no 

Diário da República, 2.ª série — N.º 245 — 21 de Dezembro de 2009, sob 

o Aviso nº 22926/2009. --------------------------------------------- 

2. A 1ª fase da execução do PPFL assentou na concretização da 

estrutura viária primária, designada por Eixo 3 – Via Distribuidora 

Local a Norte, com recurso ao sistema de imposição administrativa, 

tendo a Assembleia Municipal declarado a utilidade pública da 

expropriação das parcelas de terreno necessárias à conclusão da 

empreitada “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – Lanço 1 

(Troço 2)”, em 28 de setembro de 2011, tendo a respetiva DUP sido 

publicada no DR, II Série de 12 de outubro de 2011. ---------------- 

3. Entre outras parcelas encontrava-se abrangida a parcela nº 4, de 

Mário de Araújo Marracho e mulher Esperança Sevivas Caetano Marracho, 

a qual, com a execução da “Rodovia”, dividia o seu prédio/parcela em 

duas parcelas: uma parcela a sul, com a área de 3.364,00m2, afeta ao 

Centro Coordenador de Transportes (CCT), e outra, a norte, com a área 

de 1.182,00m2, fora do PPFL, sendo, assim, abrangida, unicamente, pelo 

IGT em vigor –PDM-.  ------------------------------------------------ 

4. Os expropriados da aludida parcela 4, não quiseram chegar a 

acordo amigável, tendo a expropriação seguido a via litigiosa. Nesse 

contexto, pugnaram pela expropriação total, uma vez que a parcela a 

sul da rodovia, com a área de 3.364,00m2, já estava destinada ao CCT, 

pese embora, a calendarização da sua execução fosse para mais tarde – 

5 a 7 anos -. ------------------------------------------------------- 

5. Os Tribunais deram razão aos expropriados, obrigando o Município 

de Chaves à expropriação total, pelo que lhe foi adjudicada a parcela 

para o CCT – Parcela 1 - e a parcela, fora do PPFL, situada a norte 

da rodovia, com a área de 1.182,00m2. ------------------------------ 

6. E, no âmbito da expropriação litigiosa da parcela nº 4, 

necessária à execução da supra referida empreitada “Rodovia de Acesso 

Prioritário A24/Hospital – Lanço 1” - Processo de expropriação 

litigiosa Nº 499/12.2TBCHV e do Processo 499/12.2TBCHV-A - as 

respetivas decisões judiciais declararam a expropriação total do 
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prédio rústico situado em Valongo ou Vale do Gato, freguesia de 

Valdanta, concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz predial sob 

o artigo 2569, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

sob o nº 1881/20091118, tendo, consequentemente, o Município adquirido 

a área da dita parcela nº4, a área destinada ao Centro Coordenador de 

Transportes, e, ainda, uma parcela a norte da “Rodovia”, sem qualquer 

afetação a fim público. -------------------------------------------- 

7. Esta parcela, corresponde ao prédio rústico, com a área de 

1182,00m2, situado em Valongo ou Vale do Gato, freguesia de Valdanta, 

concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 

2667, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 

1881/20091118, registado a favor do Município de Chaves pela 

apresentação 1717 de 17 de março de 2021.  ------------------------- 

8. Com a entrada em vigor do PPFL, veio a parcela de terreno 

correspondente ao prédio rústico situado em vale do Gato, inscrito sob 

o artigo 2671, na matriz predial da freguesia de Valdanta, concelho 

de Chaves, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob 

o número 1882/20091118, pertencente a Armanda Sevivas Caetano dos 

Reis, a ser abrangida por tal disciplina e a ser destinada ao Centro 

Coordenador de Transportes22, parcela nº 3 do PPFL. ----------------- 

9. A proprietária da parcela de terreno identificada no número 

antecedente, necessária ao Centro Coordenador de Transportes, Armanda 

Sevivas Caetano dos Reis, mostra-se favorável à realização de uma 

permuta da sua parcela/prédio pela parcela/prédio do Município, 

identificada no nº7 antecedente. ----------------------------------- 

10. Para efeitos da determinação do valor do prédio afeto à construção 
do Centro Coordenador de Transportes deve, em respeito do princípio 

da igualdade, ser atribuído o valor de €59,69/m2, pago pelo Município 

no supra referido processo de expropriação litigiosa e, para o valor 

a atribuir ao prédio do Município, não abrangido pelo Plano de Pormenor 

da Fonte do Leite, deve ser atribuído o valor de €44,49/m2, valor, 

esse, que o Município aceitou como justa indemnização no aludido 

processo, e foi determinado em sede de peritagem. ------------------ 

11.  Dentro do Princípio da autonomia local, o Município tem 

competência para gerir e administrar os bens imóveis que integram o 

seu domínio privado.  ---------------------------------------------- 

12. De acordo com o disposto na alínea g), do nº1, do Artigo 33º, do 
Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 

vezes a RMMG23. ----------------------------------------------------- 

13. Por último, face ao disposto na alínea i), do nº1, do Artigo 25º, 
do Anexo I à citada Lei nº 75/2013, e aos valores, ora, em causa a 

presente proposta de permuta não carece de ser sancionada pelo órgão 

deliberativo municipal. -------------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário o 

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

a) Que seja autorizada a permuta do prédio rústico inscrito com o 

artigo 267, na matriz predial da freguesia de Valdanta, concelho de 

                                                           
22 Sendo certo que, com o assentimento da respetiva proprietária e a 

aquisição, em procedimento expropriativo (expropriações amigáveis e 

litigiosa), das restantes parcelas necessárias, o CCT já foi 

construído --------------------------------------------------------- 

Para o corrente ano tal valor encontra-se fixado em €665,000. ------ 
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Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1882, 

com o valor atribuído de €54 974,49, em conformidade com o valor 

determinado na sentença da expropriação total, no Processo de 

expropriação Nº 499/12.2TBCHV e Apenso, propriedade de Armanda Sevivas 

Caetano dos Reis, pelo prédio rústico, inscrito sob o artigo 2667, na 

matriz predial da mesma freguesia de Valdanta, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1881 , propriedade deste 

Município, com o valor atribuído de €52 587,18,  valor esse determinado 

em sede de peritagem no Processo de expropriação retrocitado e aceite 

pela autarquia, como sendo a justa indemnização; ------------------- 

b) Consequentemente, que seja titulada a transmissão dos referidos 

prédios, por escritura pública de permuta, a outorgar nos serviços 

municipais, logo que se mostrem reunidas as condições jurídico 

administrativas necessárias para o efeito, ficando desde já legitimado 

o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal a outorgar o respetivo 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por parte do 

executivo camarário, dever-se-á proceder à notificação da interessada 

Armanda Sevivas Caetano dos Reis, ao abrigo dos Artigos 114º e 

seguintes do Código do Procedimento Administrativo;  ---------------- 

d) Por fim, no caso de decisão favorável, dever-se-á remeter a 

presente proposta à Divisão de Administração Geral – Unidade de 

Contratos e Expropriações – para ulterior operacionalização. --------

Chaves, 27 de agosto de 2021. --------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. ATA DO PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA POR LICITAÇÃO VERBAL PARA A 

ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE CINCO LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL 

DE CHAVES, INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº36/DAIRE/2021. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo o teor se 

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

1. ENQUADRAMENTO ---------------------------------------------------- 

O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no pretérito 

dia 24 de junho de 2021, deliberou por unanimidade autorizar a abertura 

do procedimento de hasta pública por licitação verbal para a atribuição 

do direito de ocupação de cinco lojas do Mercado Municipal de Chaves, 

de acordo com o Programa de procedimento Público apresentado, cujo 

aviso publicitado veio a ser divulgado no dia 07 de julho de 2021. -- 

2. Fundamentação ---------------------------------------------------- 

A Comissão responsável pela liderança e coordenação do procedimento 

público, tendente à atribuição do direito de ocupação de cinco lojas 

do Mercado Municipal de Chaves, procedeu no âmbito das suas atribuições 

à seleção dos candidatos e realização do respetivo procedimento, nos 

termos aprovados no respetivo programa. ---------------------------- 

Do ato público da hasta pública realizado no passado dia 17 de agosto 

de 2021 pelas 14h00, na Sala Nadir Afonso no Edifício do Museu de 

Chaves, foi lavrada a respetiva ata, que se junta em anexo. ---------  
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3. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Face ao exposto e sob o pressuposto de que a presente informação 

satisfaz os requisitos legais e regulamentares estabelecidos sobre a 

matéria, submete-se à consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula 

Chaves, responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação 

da presente informação e a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária do executivo municipal, com vista á obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada na aprovação da ata do “procedimento de 

hasta pública por licitação verbal para a atribuição do direito de 

ocupação de cinco lojas do Mercado Municipal de Chaves” e consequente 

adjudicação das lojas, nos termos e nas condições na referida ata do 

procedimento; ------------------------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, deverão os arrematantes ser notificados, 

nos termos do artigo 114º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

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

c) Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro das respetivas 

lojas, no programa de gestão de feiras e mercados. ----------------- 

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

Chaves 17 de agosto de 2021 ----------------------------------------

(Dalila Moreira) --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 18/08/2021. ------------------  

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

 

 

2. ANÁLISE DO 6º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “HOTEL SANTA RITA WELLNESS & SPA INSTITUTE” CLASSIFICADO 

COMO PIM - INFORMAÇÃO Nº35/DDE/2021, DA ENGª CLÁUDIA FERREIRA, DE 

17.08.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTO -------------------------------------- 

1. A sociedade Solar Investment Imobiliária, Lda., NIPC 514 567 520, 
na qualidade de promotora do projeto de investimento “Hotel Santa Rita 

Wellness & SPA Institute”24, classificado como Projeto de Interesse 

Municipal (PIM), veio, através de correio eletrónico datado de 

23/07/2021, apresentar informação semestral relativa à execução do 

referido projeto de investimento, em conformidade com o disposto na 

alínea c), da Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários Municipais (CCBTM), outorgado em 24/07/2018. ------------  

1. A referida informação semestral, bem como outra apresentada em fase 
posterior em sede de pedido de elementos adicionais, foi objeto de 

apreciação na reunião da Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento 

                                                           
24 O projeto de investimento inicialmente designado de “Solar Thermal 

Institute” encontra-se em fase de renegociação contratual, carecendo 

unicamente da formalização da adenda ao Contrato para que contemple 

as alterações aprovadas por deliberação do órgão executivo em reunião 

camarária do dia 07/12/2020, relativas à sua designação e às metas 

contratualizadas. -------------------------------------------------- 
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e Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF – PIM)25, 

ocorrida no dia 10/08/2021. ----------------------------------------- 

2. Com esta informação pretende-se: --------------------------------- 
(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 6º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

municipal, o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos 

os efeitos legais; ------------------------------------------------ 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 
relatório preconiza, e aqui se dá igualmente por reproduzida para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que seja 

submetida à consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, a seguinte 

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

1.1. Agendamento do presente assunto para em próxima reunião ordinária 
da Câmara Municipal, com vista a ser adotada deliberação, nos termos 

preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM, que segue em 

anexo; ------------------------------------------------------------- 

1.2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 
do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação de Câmara 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM. ---------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: 6º Relatório semestral de acompanhamento da execução do 

projeto de investimento e respetivos anexos. ----------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 20-08-2021 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e 

tendo por base a presente informação técnica e as competências do 

órgão para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira 

despacho de submeter a presente informação/proposta a reunião do 

Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado 

na proposta. -------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, --------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ DE 25.08.2021 ------------ 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra e o tero do despacho exarado 

sobre a mesma pelo Chefe da DDE. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

                                                           
25 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------- 
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Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e dez minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


