
                                                                F. 72 

                                                                  _____________________ 

 
Nº08 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 14 de abril de 

2022. ------------------------ 

Aos catorze dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, 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. Eng. Francisco Baptista Tavares, Sr. 

Dr. Francisco António Chaves de Melo,  Dr. Júlio Romeu dos Santos de 

Jesus, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Dr. Nuno André 

Monteiro Coelho Chaves e Sr. Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira e 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

e quarenta minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de onze de abril de dois mil e vinte e 

dois. -------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

Após a autorização pela Câmara Municipal do pedido de suspensão do 

mandato autárquico do vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves 

Primeiro), Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, nos termos e de 

acordo com os fundamentos exarados no respetivo requerimento, e depois 

de verificada a respetiva identidade e legitimidade, operou-se, nos 

termos legais, a sua substituição, pelo Senhor Dr. Júlio Romeu dos 

Santos de Jesus, que ocupa o quinto lugar, na lista de candidatos à 

câmara municipal, apresentada pela coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves 

Primeiro). --------------------------------------------------------- 

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

Aproveitou o Presidente da Câmara a oportunidade para dar as boas 

vindas ao senhor vereador, Dr. Júlio Romeu dos Santos de Jesus e 

desejar-lhe um excelente mandato. ----------------------------------- 

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

 
 
II - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, 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 presentes. ------------------------------------------------ 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com 

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

a) “Chaves associa-se às celebrações do Dia Mundial da 

Consciencialização do Autismo” - Sobre este assunto, o Senhor 

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

assinalou, no passado dia 2 de abril, o Dia Mundial da 

Consciencialização do Autismo, data estabelecida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 2007, com iluminação azul no monumento nacional 

“Torre de Menagem” e colocação de uma faixa azul no Edifício dos Paços 

do Concelho. -------------------------------------------------------- 
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Esta efeméride foi criada com o objetivo de incentivar a inclusão de 

pessoas autistas na sociedade, contribuindo positivamente para uma 

maior consciência junta da população, sobre este transtorno no 

desenvolvimento neurológico, e as dificuldades e limitações sociais 

que os seres humanos com esta condição enfrentam, nomeadamente na 

comunicação verbal e não-verbal, na interação social e no 

comportamento restritivo e repetitivo. ------------------------------ 

De acordo com os dados da ONU, acredita-se que existam mais de 70 

milhões de pessoas com Autismo, afetando uma em cada cento e cinquenta 

e três crianças, com maior incidência no sexo masculino. ------------ 

O Autismo altera a forma como uma pessoa vê e experiência o mundo, 

apresentando dificuldades na fala, aprendizagem, contacto visual, 

relacionamentos, expressar ideias e sentimentos, como tal, esta 

iniciativa serve para promover a não exclusão de autistas, permitindo 

e apoiando uma melhor adaptação das crianças e adultos à vida em 

sociedade. --------------------------------------------------------- 

b) Seminário "Mercadoria Humana Norte” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que foi para despertar 

consciências sob a temática do tráfico de seres humano que vários 

especialistas se reuniram ontem, dia 07 de abril, no Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso, numa iniciativa promovida pela Saúde em 

Português, uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento 

(ONGD), em parceria com o município flaviense. ---------------------- 

A sessão de abertura contou com a presença do Presidente da Câmara de 

Chaves, Nuno Vaz, que se associou à temática, manifestando a 

importância do projeto Mercadoria Humana#Norte “para a afirmação dos 

Direitos Humanos na construção de uma sociedade que deve ser cada vez 

mais justa, inclusiva e sobretudo mais humana”. Referiu ainda que 

todas as problemáticas inerentes ao tema só podem ser “verdadeiramente 

trabalhadas e discutidas com alguma dimensão de sucesso através do 

trabalho em rede”, nomeadamente por entidades públicas na área da 

governação, autarquias, instituições, ONG’s, comunidade educativa e 

IPSS’s, como agentes dessa rede. ------------------------------------ 

Este seminário assinalou o fim do projeto Mercadoria Humana #Norte, 

que contou, desde julho de 2020, com várias ações de sensibilização 

sobre tráfico de seres humanos destinadas a profissionais estratégicos 

e a pessoas em situação de vulnerabilidade. Destaca-se uma exposição 

fotográfica e de artes plásticas intitulada Mercadoria Humana alusiva 

à temática, patente ao público na Sala Multiusos do Centro Cultural 

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

De referir que o primeiro plano nacional contra o tráfico de seres 

humanos foi traçado em 2007. Este plano deu origem à alteração do 

Código Penal no mesmo ano para a tipologia criminal que hoje 

conhecemos, permitindo a consolidação e a intervenção nesta matéria 

partir da criação da primeira estrutura de acolhimento para potenciais 

vítimas de tráfico de seres humanos, situada na cidade do Porto, da 

Associação para o Planeamento da Família (APF), e a criação da primeira 

equipa multidisciplinar de intervenção, da responsabilidade da APF e 

do Observatório de Tráfico de Seres Humanos. ------------------------ 

c) “2ª edição “Symposium Aqvae: Cidades Termais no Império Romano”” - 

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

que o Município de Chaves promoveu, nos passados dias 8 e 9 de abril, 

o Colóquio “Aqvae Flaviae: Cidade Termal”, no âmbito da segunda edição 

do “Symposium Aqvae: Cidades Termais no Império Romano”. O encontro, 

que decorreu no Auditório do Centro Cultural de Chaves, foi organizado 

com a parceria científica da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto e do Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega 

https://www.facebook.com/hashtag/norte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqXWb-e8oOnVVQA9M0Q_hkJH9rPv9llR_L5Etldz399Kzag74EobMCnPiUhdG6L5C7HGFxqfOEWriGTI5nh5r1Z7PLAeNqympV83KakULSd0nVfhhWaHv6xUJOJT-gcwuR4rbhXCkMLH0GYL_T2sKtqn4i_3Z-W35mx2Xy6sp0rk3geB3pRRrWRO1YIbGMIRw&__tn__=*NK-R
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e Barroso, tendo resultado num ponto de partida para um vasto conjunto 

de ações de promoção, deste extraordinário património. -------------- 

Este evento acreditado pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação 

Contínua, contou com a presença de vários especialistas e 

investigadores centrados neste período histórico, muito identitário 

de Chaves: a época romana. ------------------------------------------ 

Enquadrado com a recente abertura ao público de um dos seus maiores 

expoentes - as Termas Medicinais de Aquae Flaviae, um monumento único 

em Portugal e na Europa, o colóquio integrou diversos painéis 

temáticos, visitas orientadas e espaços abertos a partilha e debate 

de ideias sobre a importância da cidade termal, desde o período romano 

até à atualidade. --------------------------------------------------- 

No primeiro dia do Symposium foi ainda assinado um Protocolo de 

Cooperação entre a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o 

Município de Chaves, tendo por objetivo a colaboração em projetos no 

âmbito de atividades pedagógicas, a cooperação em ações de formação 

contínua e a participação mútua em seminários, workshops e iniciativas 

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

Para o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz, é fundamental aumentar 

o conhecimento e capacitação do território, para melhor preparar um 

futuro através da compreensão de fenómenos do passado, viabilizados 

com a ampliação do grau de colaboração e cooperação com instituições 

responsáveis pela investigação destas áreas de conhecimento, numa 

partilha de aprendizagens com as comunidades, um papel fundamental de 

valorização e afirmação do património. ------------------------------ 

d) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula Elizabeth 

Gonzáles, proprietária do Salão Belíssima em Chaves, por ter alcançado 

dois primeiros lugares, no Campeonato Nacional de Cabeleireiros, 

realizado, no dia 3 de abril, na Exponor, em Leça da Palmeira. ------ 

Distinguida com ouro nas categorias “Penteado e Maquilhagem de Noiva” 

e “Penteado de Noite”, conquistou ainda a prata, com o segundo lugar 

na categoria “Corte comercial Feminino”, nos Prémios C.A.C.C.P 2022 - 

Centro Artístico e Cultural dos Cabeleireiros de Portugal. ---------- 

e) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula Davide 

Almeida, membro da equipa Alto Tâmega Barber’s, por ter alcançado o 

3º lugar, na categoria Masculino Sénior Corte/Penteado – Fade, no 

Campeonato Nacional do Cabeleireiro CACCP, realizado no ia 3 de abril 

em curso, no palco principal da Expocosmética, em Leça da Palmeira. - 

f) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula Manuel 

Silva, proprietário do Salão Paris, em Chaves, pela mentoria da equipa 

regional Alto Tâmega Barber’s, vencedora de quatro troféus, no 

Campeonato Nacional do Cabeleireiro CACCP, que decorreu no dia 4 de 

abril, no palco principal da Expocosmética, em Leça da Palmeira. ---- 

As conquistas da equipa, composta por 7 elementos da região do Alto 

Tâmega, foram garantidas com Rafael Soares, de Vila Pouca de Aguiar, 

a sagrar-se campeão na categoria Corte/Penteado – Fade, assim como 

Isac Terra, de Boticas, e Davide Almeida, de Chaves, que alcançaram o 

segundo e terceiro lugar da mesma. Ricardo Anjos, de Carrazedo de 

Montenegro, tornou-se vice-campeão em Corte, Pente e Tesoura. ------- 

g) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula Tiago 

Melo, aluno da Academia de Artes de Chaves (AAC), pela conquista do 

primeiro prémio, na categoria avançada da Competição Internacional de 

Música de Viena "Grand Prize Virtuoso", um concurso realizado em 

formato digital, com anunciação dos resultados dia 24 de fevereiro. - 

Tiago foi ainda convidado para se apresentar a solo no Gläserner Saal, 

Musikverein, no dia 12 de abril, mas por motivos pessoais não pode 
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comparecer, sendo enviado à posterior o Diploma e Medalha que 

certificam o Prémio. ------------------------------------------------ 

h) “Aprovadas duas Equipas de Intervenção Permanente (EIP) para o 

Concelho de Chaves” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que foram aprovadas mais duas “EIP” para o 

Concelho de Chaves, no último mandato foi possível contratualizar uma 

“EIP” em cada uma da associações de bombeiros do concelho, sendo agora 

possível reforçar essa capacidade operacional com mais duas “EIP” uma 

na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vidago e outra 

na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Flavienses, trata-

se de um reforço de mais 10 bombeiros profissionais, a tempo inteiro, 

a alocar às referidas associações humanitárias de bombeiros. -------- 

Convirá recordar que em 2019 foram constituídas, no concelho de Chaves, 

três EIP(s), e que, agora, se lhe acrescentam mais duas, o que 

significa que este concelho contará com 25 bombeiros profissionais, 

reforçando, desta forma, a capacidade de resposta e prontidão no âmbito 

da proteção civil. -------------------------------------------------- 

Estas cinco equipas de intervenção permanente são financiadas, na 

íntegra, em idêntica proporção, pela ANEPC e pelo município de Chaves.  

Aproveitou ainda, o Senhor Presidente da Câmara, para endereçar 

devidas felicitações as duas associações humanitárias de bombeiros 

envolvidas. --------------------------------------------------------  

 
 
III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), ENG. FRANCISCO BAPTISTA TAVARES. ------------------------- 

Usou da palavra, o Senhor Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves 

Primeiro), Francisco Baptista Tavares, tendo começado a sua 

intervenção com um cumprimento a todos os presentes. ---------------- 

De seguida, associou-se, em seu nome e da “coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro)”, aos votos de congratulação apresentados pelo 

Senhor Presidente da Câmara, no início da presente reunião. --------- 

Seguidamente, interpelou o Senhor Presidente da Câmara, se tinha 

conhecimento dos motivos da transferência do helicóptero que se 

encontrava em Vidago para Chaves. ----------------------------------- 

De seguida deu nota que o Senhor Presidente da Câmara, numa entrevista, 

durante a campanha eleitoral, referiu que Chaves, enquanto cidade da 

Água, deveria ter um monumento emblemático que valorizasse a água, 

opinião com a qual concorda, questionando se já se encontra prevista 

a construção de tal monumento e/ou símbolo que beneficiasse a cidade 

e as termas. -------------------------------------------------------- 

Deu ainda nota da notícia veiculada na comunicação social, relativa 

celebração de contrato de desenvolvimento desportivo entre a Câmara 

Municipal de Chaves e o Grupo Desportivo de Chaves, a qual faz 

referência a um apoio financeiro de aproximadamente, 500 mil euros, o 

que não corresponde à verdade, sendo sua opinião que deveria haver uma 

clarificação à notícia. --------------------------------------------- 

Terminando a sua intervenção deu ainda nota que as letras com o nome 

da cidade de Chaves, localizadas na Praça das Freiras já não tem 

justificação/enquadramento sendo sua opinião que as mesmas deveriam 

ser removidas para outro local. ------------------------------------- 

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

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

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

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

1. No que diz respeito à deslocalização do meio aéreo, que tem estado 

localizado de forma temporária em Vidago, já teve a oportunidade de 
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transmitir a informação disponível na Autarquia, ao senhor Presidente 

da Junta da União de Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras e ao Senhor Presidente da Assembleia Geral 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago. ------ 

Ainda assim, importa clarificar que aprovação e localização dos meios 

aéreos em território nacional é da exclusiva competência da Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, encontrando-se, por isso, tal 

matéria, fora da esfera municipal. ---------------------------------- 

Pelo que foi possível indagar junto dos serviços da ANEPC o principal 

motivo para a eventual deslocalização do meio aéreo de Vidago, dever-

se-á ao facto do Heliporto de Vidago nunca ter sido licenciado por 

parte “ANAC”, entidade competente para o efeito, e, neste momento, ser 

colocado como requisito de cumprimento obrigatório. ----------------- 

Já no passado, esta questão teria sido suscitada pela ANEPC, e não 

tivesse havido pandemia do Covid-19, em 2021, o meio aéreo, no caso 

um helicóptero médio, não teria podido operar no heliporto de Vidago.  

O Município de Chaves esteve sempre disponível para colaborar com a 

ANEPC, no intuito de que as questões técnicas suscitadas em sede de 

auditoria ao referido Heliporto pudessem ser supridas, mas a verdade 

é a que a questão central, impeditiva da realização da operação do 

referido meio aéreo, traduzida no estrangulamento do canal de 

aproximação, por árvores existentes em terrenos privados, não terá 

sido possível de superar. ------------------------------------------- 

A questão da manutenção do meio aéreo no concelho de Chaves é 

relevante, não numa perspetiva territorial egoísta, mas antes pelo 

apoio que poderá propiciar à estrutura de combate a incêndios 

florestais em todo o Alto Tâmega. ----------------------------------- 

Gostaria, por isso, que este meio aéreo pudesse continuar em Vidago, 

sendo que essa decisão é, como já foi afirmado, da ANEPC. ----------- 

Não sendo possível assegurar tal desiderato, por motivos técnicos da 

operação, será fundamentar que esse meio aéreo fique instalado no 

concelho de Chaves, até porque o município dispõe de aeródromo 

devidamente licenciado pela ANAC. -----------------------------------  

2. Relativamente ao compromisso autárquico que assumi, traduzido na 

conceção e construção de monumento físico alusivo à água, continua a 

fazer parte dos nossos propósitos, sendo expetável que no próximo ano 

ou no seguinte se possa contratar os respetivos serviços de conceção, 

bem como definir os respetivos termos de referência e local de 

implantação. ------------------------------------------------------- 

Neste momento, estamos concentrados na concretização de muitos outros 

projetos, que integram o programa autárquico que foi amplamente 

sufragado pelos flavienses, nas últimas eleições autárquicas, 

designadamente no Museu das Termas Romanas e na respetiva cobertura, 

para a qual temos pensado um jardim, mas também nas piscinas 

descobertas de água termal, Aquae Salutem, no projeto das piscinas 

cobertas, na requalificação do edifício onde funcionou o cineteatro 

de Chaves, no projeto relativo ao primeiro direito, centrado, 

sobretudo, na requalificação do Bairro dos Fortes, e no projeto de 

requalificação e valorização da área de acolhimento empresarial. ---- 

3. Quanto ao apoio financeiro a conceder à Associação Desportivo “Grupo 

Desportivo de Chaves” que executivo municipal aprovou, na última 

reunião, por unanimidade, ele encontra-se expresso, nos termos, 

fundamentos, âmbito e finalidades, na minuta de contrato programa, 

cujo teor se encontra transcrito na respetiva minuta da ata, que foi, 

nos termos da lei, objeto de publicitação, e, nesta medida, suscetível 

do conhecimento geral. ---------------------------------------------- 
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Referir que o montante financeiro alocado a tal contrato programa está 

alinhado com o valor concedido à respetiva Associação, Grupo 

Desportivo de Chaves, para a época desportiva 2020/2021, apenas com a 

tradução financeira do apoio em espécie traduzido na disponibilização 

do estádio municipal, à razão de um euro por m2. -------------------- 

Este contrato programa é ainda mais exigente nas metas, nas métricas 

e nos objetivos, pelo que é mais consistente, fundamentado e recíproco, 

mais também mais claro e transparente. ------------------------------ 

No que concerne à forma como o órgão de comunicação social abordou 

este assunto, designadamente quanto ao destaque que lhe deu e ao título 

que utilizou, é algo que está no âmbito da liberdade e critério 

jornalístico, sendo que o corpo da notícia permitirá ao leitor conhecer 

os aspetos essenciais do aludido contrato programa de desenvolvimento 

desportivo e, querendo, consultar o texto do mesmo no site do 

município, no separador relativo às atas da reunião do executivo 

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

4. Relativamente à localização das letras – Chaves -, na Praça General 

Silveira, no topo sul do antigo Jardim das Freiras, o Senhor Presidente 

da Câmara expressou opinião divergente da manifestada pelo Senhor 

Vereador do PSD, Eng. Francisco Tavares, pois tal lettering 

promocional da cidade/concelho de Chaves, tem sido muito apreciado 

pelos turistas e visitantes, pois é frequente vê-los a tirar 

fotografias junto ao mesmo e partilhá-las nas redes sociais. -------- 

A estrutura que suporta as referidas letras é amovível pelo que tem 

apetência para poder ser colocada noutro local, não numa rotunda, mas 

sim noutro espaço municipal, sendo que essa decisão já foi ponderada 

e podê-la-á ser novamente. ------------------------------------------ 

 

 

IV - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), DR. JÚLIO ROMEU DOS SANTOS DE JESUS. --------------------- 

Usou da palavra, o Senhor Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves 

Primeiro), Júlio Romeu dos Santos de Jesus, tendo começado a sua 

intervenção por solicitar esclarecimentos sobre o eventual 

encerramento de escolas de 1º ciclo, no concelho de Chaves, no ano 

letivo de 2022/2023, em caso afirmativo quais as escolas e alternativas 

bem como se foram consultados com os respetivos agrupamentos 

escolares. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

A definição da rede escolar concelhia, em cada ano letivo, é 

competência do Ministério da Educação, ainda que com auscultação 

prévia do respetivo município, aliás foi isso que já sucedeu para o 

próximo ano letivo. ------------------------------------------------- 

A DGEST já comunicou a de decisão de aprovação da rede escolar para o 

próximo ano letivo, tendo, nesse contexto, decidido encerrar as 

escolas básicas de Cimo de Vila da Castanheira e de Vale de Anta, e 

transferir os alunos da Escola Básica n.º 5, Casas dos Montes, para a 

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

A decisão de extinção das escolas básicas de Cimo de Vila da 

Castanheira e de Vale de Anta, está relacionada com o número de alunos 

que previsivelmente a poderiam frequentar no próximo ano letivo, dois 

alunos na primeira e nove na segunda, portanto, muito abaixo do limiar 

mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, mas também abaixo do 

referencial numérico que tem sido defendido por este executivo 
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municipal, que é de cinco alunos, no mínimo, para jardim de infância, 

e dez ou mais alunos para o ensino básico. -------------------------- 

Que os Diretores dos Agrupamentos Escolares não foram objeto de 

auscultação prévia, de cariz formal, mas apenas de natureza informal, 

aliás como nunca foram em anos anteriores, podendo, no entanto, no 

futuro, serem envolvidos no processo de formação da pronúncia a emitir 

pelo município, ainda que tal diligência devesse ser concretizada no 

âmbito do Ministério da Educação, na medida em que aqueles desempenham 

funções de direção em tal estrutura orgânica. ----------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Francisco António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria, referido o 

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

Em relação ao parecer técnico que subscreveu relativo à auscultação 

do município de Chaves a respeito da rede escolar para o próximo ano 

letivo 2022/2023, que a “DGESTE” requereu, asseverou que o mesmo foi 

emitido com os mesmos procedimentos administrativos que os emitidos 

em anos anteriores, ou seja, como o Agrupamento Dr. António Granjo é 

um serviço do Ministério da Educação, cuja tutela é exercida através 

da “DGESTE”, e tendo a “DGESTE” requerido que o município se 

pronunciasse, não fazia sentido consultar o Agrupamento, que é também 

um serviço do Ministério da Educação, para depois responder ao próprio 

Ministério da Educação através da “DGESTE” com a opinião de um dos 

seus serviços. ------------------------------------------------------ 

Se a “DGESTE” enquanto entidade competente do Ministério da Educação 

no assunto não consultou internamente os seus próprios serviços na 

Escola, não se poderá imputar aos serviços da autarquia Câmara 

Municipal essa responsabilidade. ------------------------------------ 

Um agrupamento de escolas é um serviço do Ministério da Educação e 

como também já foi diretor de uma escola durante dez anos, sabe que 

nunca autarquia o auscultou sobre a rede escolar a promover. -------- 

Estas matérias são usualmente tratadas no âmbito das reuniões do 

Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo em que estão 

representados todos os agrupamentos do concelho, e no qual todos os 

diretores serão ouvidos em igualdade de circunstâncias com os 

restantes intervenientes na educação. ------------------------------- 

Contudo, na presente data, e na sequência do recente ato eleitoral 

autárquico, verificamos que ainda falta a algumas entidades indicarem 

os seus representantes no Conselho Municipal de Educação de Chaves, 

para que o município possa elabora uma proposta de constituição do 

Conselho Municipal de Educação para ser depois devidamente sancionada 

pela Assembleia Municipal, nomeando os seus membros. ---------------- 

 

 
 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 31 de março de 2022. --------------------------- 

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

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

Não participou na votação, deste assunto, o Vereador da coligação 

PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Senhor Dr. Júlio Romeu dos Santos 
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de Jesus, em virtude de não ter estado presente na reunião da Câmara 

Municipal a que se refere a ata objeto de aprovação. ----------------  

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CHAVES – RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES 2021. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº42 /DEAS/ 2022. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma entidade oficial não 

judiciária, com autonomia funcional, que visa promover os direitos da 

criança e do jovem e de prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis 

de afetarem a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral, deliberando com imparcialidade e 

independência (art.º 12º, n.º 1 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens 

em Perigo - LPCJP); -------------------------------------------------- 

A promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em perigo 

compete, sucessivamente, às entidades públicas e privadas com 

competência em matéria de infância e juventude (nomeadamente, às 

autarquias locais, segurança social, escolas, serviços de saúde, forças 

de segurança, associações culturais, desportivas e recreativas), às 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e, em última instância, aos 

tribunais; ----------------------------------------------------------- 

A Lei de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens foi aprovada pela 

Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, com as alterações introduzidas pelas 

Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto; Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro e 

Lei n.º 23/2017, de 23 de maio; -------------------------------------- 

Considerando que, constituem atribuições dos municípios a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 

designadamente, no domínio da ação social, nos termos da alínea h) do 

n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e que neste 

domínio, se afigura como essencial, a promoção dos direitos e proteção 

das crianças e jovens em perigo; ------------------------------------- 

Considerando que, foi elaborado o Relatório de Atividade, referente 

ao ano de 2021 nos termos do nº 2, do artigo 32º, da Lei 147/99 de 1 

de setembro e ulteriores alterações. -------------------------------- 

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

Considerando que a CPCJ de Chaves, elaborou o Relatório de Atividades 

referente ao ano 2021 o qual foi apresentado e aprovado em sua reunião 

ordinária alargada, realizada no pretérito dia 9 de fevereiro de 2022, 

sendo aprovado por unanimidade o qual se anexa à presente informação. 

O mesmo tem a seguinte constituição: -------------------------------- 

Duas páginas referentes à Documentação; ----------------------------- 

Uma página referente à Constituição da CPCJ de Chaves; -------------- 

Uma página referente aos Processos por Gestor de Processo; ---------- 

Uma página referente à Caraterização Processual em 2021; ------------ 

Duas páginas referentes a Crianças/Jovens acompanhados por escalão 

etário/Sexo/Situação de Deficiência em 2021; ------------------------ 

Uma página referente a Crianças/Jovens Acompanhados por nacionalidade 

em 2021; ------------------------------------------------------------ 

Dez páginas referentes a Problemática Sinalizada por escalão 

etário/sexo dos processos de 2021; ---------------------------------- 

Uma página referente a Entidades Sinalizadoras em Processos de 2021; 

Uma página referente a Modalidade de Contato em Processo de 2021; --- 
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Uma página referente a Crianças dos 0 aos 5 anos, acompanhadas por 

apoio Pré-Escolar em 2021; ------------------------------------------ 

Duas páginas referentes a Crianças acompanhadas dos 6 aos 21 anos por 

escolaridade em 2021; ----------------------------------------------- 

Uma página referente a Crianças acompanhadas por modalidade de ensino 

em 2021; ------------------------------------------------------------ 

Sete páginas referentes a Crianças/Jovens, acompanhados por escalão 

etário/problemática Diagnosticada/Sexo em 2021; --------------------- 

Três páginas referentes a Acordos de Promoção e Proteção celebrados 

por medida em 2021; ------------------------------------------------- 

Uma página referente a Procedimentos de Urgência Acionados no ano de 

2021; -------------------------------------------------------------- 

Duas páginas referentes a Processos Arquivados/Cessados Liminares por 

motivo em 2021; ----------------------------------------------------- 

Duas páginas referentes a Processos Ativos por fase processual e 

Problemática Sinalizada; -------------------------------------------- 

Duas páginas referentes a Instalações/Funcionamento CPCJ de Chaves; - 

Uma página referente a Reuniões CPCJ de Chaves; --------------------- 

Uma página referente a Assiduidade da CPCJ de Chaves; --------------- 

Uma página referente a Relatório dos Atos de Colaboração de 2021. --- 

III- Proposta em sentido restrito ----------------------------------- 

Assim, face ao exposto, sou a submeter superiormente o mencionado 

relatório, para efeitos de conhecimento pelos órgãos do Município. -- 

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

À Chefe de Divisão de Ação Social e Educação ------------------------ 

Paula Cabugueira ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NA AUSÊNCIA DO 

PRESIDENTE, DR. FRANCISCO MELO, DE 05.04.2022 -----------------------

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

II 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. CAMPANHA SOLIDÁRIA DE DIVULGAÇÃO E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 34/STL/DAG/2022. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Na sequência do requerimento apresentado pela associação “Sorrisos”, 

com sede na Rua Doutor Adelino Príncipe, n.º 175, concelho de Marco 

de Canavezes, com o registo de entrada nos Serviços de Atendimento 

desta Autarquia sob. o n.º 3553, datado de 2022/03/28, e relativo ao 

assunto identificado em epígrafe, cumpre-me propor o seguinte: ------ 

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

a) De acordo com os elementos apresentados e anexos ao referido 

processo, a pretensão ora formulada pela requerente é, desde logo, 

passível de deferimento, nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 1.º, e alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto – Lei n.º 

87/99, de 19 de março. ---------------------------------------------- 
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b) Ademais, em abono da verdade se diga, que, na medida em que inexiste 

previsão de taxa no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais para a situação em apreço, o pedido de isenção formulado 

pela requerente sempre seria passível de deferimento. --------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 30 de março de 2022 ----------------------------------------- 

O Coordenador Técnico ----------------------------------------------- 

Adérito Soares ------------------------------------------------------ 

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

NEGREIRO, DE 30.03.2022. --------------------------------------------    

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

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

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

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

2022.03.30. -------------------------------------------------------- 

A reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

 

 

2. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS NUNO MIGUEL DA COSTA MOREIRAS 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 71/DAG/2022. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 4016, datado do 

pretérito dia 01/04/2022, Nuno Miguel da Costa Moreiras veio invocar 

a prescrição das faturas em execução fiscal, referentes a consumos de 

água (Executado n.º 483 – cliente n.º 314503), realizados há mais de 

dez anos. ---------------------------------------------------------- 

2. Na sequência do pedido apresentado, pelo interessado, foi 

solicitado aos serviços de execução fiscal informação sobre as dividas 

a que se refere o interessado. -------------------------------------- 

3. Neste contexto, e de acordo com elementos retirados do programa 

de execuções fiscais “SGI”, documentos cujo teor aqui se dão por 

reproduzidos para todos os efeitos e se encontra junto ao processo 

administrativo físico, foram identificadas as seguintes dívidas: --- 

N.º Fatura Valor N.º Certidão de dívida 

   

079120709000989 17,91€ 7510 

079120619011324 8,84€ 7509 

079120819012012 12,19€ 8200 

4. De acordo com os referidos elementos, foi, ainda, possível 

retirar as seguintes informações, a saber: -------------------------- 

a) A certidão de dívida n.º 7509 foi emitida no dia 30/11/2012; -- 

b) A certidão de dívida n.º 7510 foi emitida no dia 30/11/2012; -- 

c) A certidão de dívida n.º 8200 foi emitida no dia 25/01/2013; -- 

5. Partindo de tal enquadramento, cumpre, agora, informar o 

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

II – Da prescrição de dívidas em execução fiscal ------------------- 

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 

de 26 de fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------- 
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2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma 

legal são os serviços de fornecimento de água, de 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. ------------------------------ 

3. De acordo com o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, 

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

4. 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 

dívida. ------------------------------------------------------------ 

5. Uma vez proposta a respetiva ação, em vista à execução coerciva 

dos valores em dívida, vigora novo prazo de prescrição, como se verá 

a seguir. ----------------------------------------------------------- 

6. De facto, no caso do prestador de serviços se tratar de um 

Município, então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá 

seguir a forma de execução fiscal, cujo procedimento se encontra 

regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme a 

conjugação do art. 155º, do Código de Procedimento Administrativo e 

do art. 10º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e ulteriores alterações. --- 

8. Sendo certo que, de acordo com o disposto no n.º 1, do art. 48º, 

da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 

de Dezembro e ulteriores alterações, após a instauração de processo 

de execução fiscal, o prazo de prescrição das dívidas correspondentes 

a estas prestações pecuniárias passa a ser de oito anos, a partir do 

final do ano em que se verificou o facto. --------------------------- 

9. Ora, atendendo à data de emissão da certidão de dívida, a qual 

tomamos como referência para a contagem de prazos, dado que não nos 

foi possível aferir, com exatidão, a data em que se deu, efetivamente, 

a citação, sempre se deverá concluir que as dívidas em causa se 

encontram prescritas, como requer o interessado. -------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----------------- 

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

órgão executivo municipal, em vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na declaração de prescrição das dívidas tituladas 

pelas faturas n.ºs 079120709000989, 079120619011324, 079120819012012, 

no valor total de 38,94€, considerando que decorreram mais de oito 

anos entre a data de instauração do processo de execução fiscal e a 

presente data, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1, do 

artigo 48º, da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

398/98, de 17 de dezembro e ulteriores alterações; ---------------- 

b) O reconhecimento da prescrição da dívida proposto na alínea a), 

do presente capítulo, deverá ser levada ao conhecimento do 

peticionário mediante notificação elaborada nos termos do disposto no 

CPA; --------------------------------------------------------------- 
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c) Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada pelo 

órgão executivo, nos termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma 

ser levada ao conhecimento dos serviços municipais responsáveis pelas 

execuções fiscais, em vista à adoção das diligências necessárias à 

respetiva operacionalização; ---------------------------------------- 

d) De imediato, envio do presente assunto para o gabinete do 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ----------------------- 

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

À consideração da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla 

Negreiro. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 7 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

NEGREIRO, DE 08.04.2022. --------------------------------------------    

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

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

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

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

2022.04.08. -------------------------------------------------------- 

A 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. “ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E AMBIENTAL DE VILA FRADE” ISENÇÃO 

DE TAXAS MUNICIPAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº36/DAG/STL/2022. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação Recreativa e Cultural e Ambiental de 

Vila Frade com sede no Largo do Campo, n.º 1, freguesia de Lama de 

Arcos, concelho de Chaves, veio solicitar a este Município a respetiva 

autorização/licença para a realização do evento, “Aniversário da 

Associação”, que terá lugar no dia 23 de abril de 2022. ------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, a “Associação Recreativa 

Cultural e Ambiental de Vila Frade” solicitou, também, a isenção do 

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

II – Análise -------------------------------------------------------- 

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

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

1.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

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

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

 “As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

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

1.2 Considerando ainda, e decisão de eventual isenção das taxas 

previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança de Taxas Municipais 

carece de formalização do pedido, o qual deverá ser instruído com os 

documentos comprovativos da natureza jurídica das entidades, da sua 

finalidade estatutária, bem como dos demais elementos exigíveis em 
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cada caso, de acordo com o disposto no n.º 8, do art.24.º do referido 

Regulamento Municipal.  -------------------------------------------- 

1.3 Neste contexto, o requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos: ----------------------------------------------- 

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

- Documento comprovativo da finalidade estatutária; ----------------- 

- Declaração de não dívida à Segurança Social e Autoridade Tributária; 

- Declaração de não dívida à segurança social. --------------------- 

1.4 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); ------- 

1.5 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos n.ºs 2, 8 e 12 do artigo 24.º do 

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

1.6 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

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

€78,85(setenta e oito euros e oitenta cinco cêntimos). -------------- 

III   – Proposta ---------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental;   ---------    

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na autorização da isenção de taxas requerida pela peticionária, ao 

abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 24º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no concelho de Chaves; ---- 

b) Sequencialmente, deverá o presente assunto ser reencaminhado para 

a unidade responsável por assuntos desta natureza, no caso a Secção 

de Taxas e Licenças, em vista à formalização e notificação da isenção 

de taxas autorizada nos termos propostos na alínea anterior; -------- 

c) A isenção que vier a ser concedida, deverá ser comunicada à Divisão 

de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção concedidas 

pela Autarquia Local; ---------------------------------------------- 

d) De imediato, envio do presente assunto, agora acompanhado da 

presente informação, para o gabinete da Chefe da Divisão 

Administrativa Geral, Dr.ª Carla Negreiro. -------------------------- 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre a presente matéria. 

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

Chaves, 5 de abril de 2022   ----------------------------------------                    

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

Manuela Sargento --------------------------------------------------- 

Em anexo: os referidos documentos. --------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 05.04.2022. --------------------------------------------    

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

no ponto III. À consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno 

Vaz. --------------------------------------------------------------- 

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

2022.04.08. -------------------------------------------------------- 

A 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. --------------------------------------------- 

 

 

III 
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DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL 

 

1 - ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

 

1.1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº11/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº52 

/2022--------------------------------------------------------------- 

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 2022.03.15------------------------------------------------------- 

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 SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2022.04.04. --------------------------------------------------------   

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

 

 

1.2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº15/2017 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº55 

/2022--------------------------------------------------------------- 

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 2022.03.21------------------------------------------------------- 

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 SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2022.04.01. --------------------------------------------------------   

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

 

 

1.3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº23/2021.PRORROGAÇÃO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/Nº57/2022--------------------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 2022.03.29------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2022.04.01. --------------------------------------------------------   

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade ------------------------- 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

1.4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. REQUERENTE: MARIA DIAS ROXO. PROCESSO Nº 16/2020 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº59/2022--------------------------- 

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

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

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

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

DE 2022.03.29------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2022.04.01. --------------------------------------------------------   

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

 

 

1.5. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº62/2022. ------------------------- 

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

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

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

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

DE 2022.03.30------------------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2022.04.01. --------------------------------------------------------   

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

 

 

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

PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2021/2022 – INCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS C.E. 

INFORMAÇÃO N.º 38/DEAS - UE/2022. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. No sentido de dar cumprimento às atribuições que estão cometidas 

ao Município em matéria de fornecimento de refeições, aos alunos do 

1º Ciclo e da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2021/2022, o 

Município de Chaves efetuou um contrato de prestação de serviços com 

a empresa Eurest Portugal, Lda. no valor unitário por refeição de 1,75 

€, IVA não incluído; ------------------------------------------------ 

2. Considerando que, na sequência do acompanhamento e fiscalização da 

execução do contrato, em causa, verificou-se que, no passado dia 24 

de março, a ementa prevista era “Novilho estufado”, tendo-se 

constatado o seguinte: ---------------------------------------------- 
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2.1). Na confeção da referida ementa foi utilizada pá bovino s/ 

chambão, juntamente com vazia novilho, não dando cumprimento ao 

estipulado na alínea d, ponto 6.2 do artigo 1º, do caderno de encargos, 

que refere, “é mensalmente obrigatório “1 prato bife de vitela (da 

parte do lombo/vazia ou peito), proibido da parte do cachaço/chambão 

ou outro”; ---------------------------------------------------------- 

2.2). No período da manhã, do dia 24 de março, ao verificar-se a 

presença da pá bovino s/ chambão (que não está permitido) juntamente 

com vazia novilho (o permitido), foi contactado, via telefone, o 

representante da Empresa, Dr. José Lourenço, tendo sido dado 

conhecimento desta inconformidade, uma vez que esta situação já é 

recorrente. No passado mês de novembro a empresa Eurest foi alertada 

pela presença de carne de novilho não permitida, tendo a referida 

Empresa procedido à sua substituição, através de um fornecedor local. 

No mês de fevereiro a empresa, ao não cumprir a obrigatoriedade de 

fornecer, mensalmente carne lombo/vazia ou peito de novilho, foi 

notificada, via email, e cumpriu a obrigatoriedade. ----------------- 

3. Considerando que, a referida ementa teve como consequência a 

reclamação das escolas e jardins de infância, como se pode constatar, 

através dos emails em anexo enviados à Unidade de Educação, pela 

presença de carne dura e carne tenra. ------------------------------- 

4. Ora, os incumprimentos, acima, referidos, têm como consequência a 

aplicação da sanção pecuniária prevista no número 1.2. do artigo 13º, 

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

5. Sendo certo que; ------------------------------------------------- 

4.1). O número 1.2., do artigo 13º, do Caderno de Encargos, determina, 

expressamente, o seguinte, a saber: -------------------------------- 

“Em caso de incumprimento de uma das obrigatoriedades estabelecidos 

nos números 6.1., 6.2., 9.5.1 e 9.5.2. artigo 1º, Parte II, do presente 

CE a entidade adjudicatária sofrerá uma penalização, no valor de 20% 

sobre o valor correspondente ao número total refeições servidas no dia 

em que ocorreu o incumprimento.” ------------------------------------ 

6. Atenda-se, que as sanções, acima referidas, se aplicarão no mês 

seguinte ao do incumprimento, nos termos do definido no número 1.2., 

do artigo 13º, do Caderno de Encargos. ------------------------------ 

7. Por último, referir que a apreciação e a decisão de aplicação de 

sanções pecuniárias, no caso individual e concreto, compete à Camara 

Municipal, órgão que adjudicou a aquisição de serviços para 

“Fornecimento de refeições, com confeção local e refeições 

transportadas, para os alunos das escolas do 1º ciclo e crianças dos 

Jardins de Infância, da rede pública do concelho de Chaves – ano letivo 

2021/2022”. -------------------------------------------------------- 

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

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 da 

Câmara Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na intenção de aplicar, à empresa 

adjudicatária, Eurest, uma sanção pecuniária no valor de 265,65€, IVA 

não incluído, nos termos do disposto no número 1.2. do artigo 13º, do 

Caderno de Encargos, com base nas razões enunciadas no ponto I, da 

presente proposta, e calculada da seguinte forma: ------------------- 

759 refeições X 1,75 € (IVA não incluído) = 1.328,25 € -------------- 

Sanção 1.2. (20%) = 265,65 € ---------------------------------------- 

b) No estrito cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, deverá 

tal sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 
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audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir à cocontratante 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.-- 

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

Chaves, 28 de março de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Avaliações das escolas relativas à ementa do dia 24 de 

março.-------------------------------------------------------------- 

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

2022.03.29.  --------------------------------------------------------  

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

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

CABUGUEIRA DE 2022.03.29.  ------------------------------------------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. A consideração superior. --------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

31.03.2022 ---------------------------------------------------------

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

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

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

Presidente da Câmara, tendo feito uma breve explicação da 

informação/proposta. ----------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Senhor Vereador da coligação 

PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Eng. Carlos Afonso de Moura 

Teixeira, tendo apresentado uma nota de apreço aos serviços municipais 

pela defesa do interesse público no acompanhamento do contrato de 

prestação de serviços para o fornecimento de refeições, aos alunos do 

1º Ciclo e da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2021/2022. ---- 

Alertando, no entanto, para a palavra “recorrente”, constante do texto 

da informação, o que significa que esta situação, já aconteceu mais 

vezes, o que não é aconselhável. ------------------------------------ 

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

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

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

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

O contrato de prestação de serviços para o fornecimento de refeições, 

aos alunos do 1º Ciclo e da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 

2021/2022, tem vindo a ser acompanhado pelos serviços municipais e 

pelo nutricionista da GEMC, o que tem contribuído para melhorar o grau 

de cumprimento de tal contrato, e, assim, o incremento da qualidade 

do serviço de refeições escolares. ------------------------------

Quanto à semântica usada pela técnica superior que elaborou a aludida 

informação técnica, em participar quanto ao conceito “recorrente”, 

dever-se-á fazer uma interpretação de contexto e não de forma isolada, 

pois parece-me ser essa a intenção da mesma, sendo certo que deve ser 

afastada qualquer aceção que possa inculcar a ideia ou conclusão de 

omissão ou falta de acompanhamento e responsabilização de eventuais 

incumprimentos contratuais, aliás esta iniciativa procedimental 

evidencia o desiderato inverso. -------------------------------------   
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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. --------------------------------------------- 

 

 

1.7. PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR 

PARA O ANO LETIVO 2021/2022 – LISTA DEFINITIVA. INFORMAÇÃO 

Nº37/UE/2022. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

CABUGUEIRA DE 2022.04.05.  ------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. A consideração superior. ---------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

05.04.2022 ---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2 – CULTURA E TURISMO 

 

 

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO - EXECUÇÃO DO CONTRATO DENOMINADO: “AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CHAVES, PARA A 

ORGANIZAÇÃO DA 3.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL N2 CHAVES – 2021”. ------------ 

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 7. -- 

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

2022.03.29. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para conhecimento do teor do relatório 

de gestão infra. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 49/DIV/2021 – CONTRATO-

PROGRAMA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E VIDAGUSTERMAS – 

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERMAL E TURÍSTICO DE 

VIDAGO EM 15/06/2021- INFORMAÇÃO Nº 20/DDE/2022, DO CHEFE DE DIVISÃO 

ARQ. RODRIGO MOREIRA DE, DE 08.04.2022. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Em 15/06/2021 foi celebrado o Contrato-Programa entre o Município 

de Chaves e VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago (Contrato nº 49/DIV/2021, 

o qual segue em anexo). --------------------------------------------- 

1.2- O referido Contrato-Programa teve por fundamento a necessidade 

de assegurar a prestação de serviços de interesse geral, nomeadamente, 

no que concerne à realização de atividades relativas à promoção e 

gestão, de maior proximidade e eficácia, dos equipamentos, propriedade 
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do Município, a saber: “Casa Museu João Vieira”, “Loja de Produtos 

Regionais” e promoção e divulgação do “Balneário Termal e Pedagógico 

de Vidago”, “Posto de Atendimento Turístico” e, ainda, em geral, a 

promoção do património natural, cultural, gastronómico e hoteleiro da 

respetiva área geográfica. ------------------------------------------ 

1.3- Segundo o nº 1 da Cláusula Segunda do referido Contrato-Programa, 

a VIDAGUSTERMAS, tem por missão a execução das ações constantes do 

Plano de Atividades e Orçamento para 2021 ( o qual foi apresentado no 

ato da celebração do contrato, o qual aqui se dá por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais), utilizando para a sua 

concretização critérios adequados de gestão e de execução técnica, 

promovendo a realização e a afetação, eficiente e eficaz, dos recursos 

financeiros inerentes, de forma a alcançar a qualidade do serviço 

pretendida.--------------------------------------------------------- 

1.4- Segundo o nº 2 da mesma Cláusula, o referido contrato “importa 

para a VIDAGUSTERMAS, a prossecução de objetivos setoriais e o assumir 

de custos com a natureza cultural dos serviços prestados às populações 

locais, no que concerne à gestão e exploração dos equipamentos 

públicos, a saber: -------------------------------------------------- 

a)  A gestão e dinamização da Casa Museu João Vieira e das respetivas 

infraestruturas de apoio, incluindo a realização de exposições 

temporárias, mini concertos, tertúlias, palestras e conferências, 

visitas guiadas e um atelier de exploração dos materiais e técnicas 

assentes na vida e obra de João Vieira; -----------------------------  

b)  A promoção e divulgação turística do Balneário Termal de Vidago; 

c)  A dinamização e exploração da Loja de Produtos Regionais, 

incluindo provas de vinhos e Workshops de alimentação saudável; -----  

d)  Balcão de Atendimento da Rota da Água; ------------------------  

e)  Promoção Turística da Vila Termal de Vidago, mediante a 

organização de caminhadas, com a dinamização do trilho da Ribeira de 

Oura e do percurso urbano da Vila de Vidago, animação de verão e edição 

de material informativo. -------------------------------------------- 

1.5- Tendo em conta que o referido Contrato-programa estabeleceu: -- 

(i)  na Cláusula Terceira os indicadores de eficácia e de eficiência; 

(ii)  na Cláusula Quinta as obrigações a cumprir; ------------------- 

(iii)  na cláusula Nona, o gestor do contrato. ----------------- 

1.6- Assim, para efeitos do disposto no nº.1, do artigo 290.º-A do 

CCP, e em conformidade com o estabelecido na Cláusula Nona do referido 

Contrato-programa, a presente informação consubstancia o Relatório da 

síntese da execução do contrato, no que respeita, designadamente, os 

níveis de desempenho dos indicadores previstos na Cláusula Terceira.  

2-  VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO-

PROGRAMA ----------------------------------------------------------- 

Segundo o estabelecido na Cláusula Terceira (Indicadores de Eficácia 

e de Eficiência) a eficácia e a eficiência do presente contrato 

concretizam-se com os indicadores abaixo definidos: ----------------- 

a)  Regularidade da atividade de exploração: 
Indicador Graduação Meta Valores alcançados no ano 

de 2021 

Casa Museu 

João Vieira 

Posto de 

Turismo 

Funcionamento dos 

equipamentos culturais, 

durante todo o ano, com 

visitas totais estimadas 

Muito eficaz  

 

na ordem dos 750 

visitantes 

 492 

visitantes 

(Eficaz) 

4331 

Visitantes 

(Muito 

Eficaz) 

Eficaz na ordem dos 500 

visitantes 

Ineficaz na ordem dos 250 

visitantes 

b)  Eficácia orçamental: Em vista a uma gestão orçamental eficaz e 

eficiente a empresa deverá desenvolver a promoção, gestão e exploração 
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dos equipamentos culturais de forma a garantir que os custos sejam 

iguais aos proveitos. ----------------------------------------------- 
Eficácia orçamental: Este indicador é verificável pelos seguintes documentos: 

• Relatório Contas; 

• Balancetes; 

3-  CONCLUSÃO ------------------------------------------------------- 

3.1- Segundo a informação obtida, constata-se o seguinte: ----------- 

(i) O ano de 2021 foi, há semelhança do ano anterior, fortemente 

marcado pelos condicionalismos decorrentes da Pandemia COVID-19; ---  

(ii) Contudo, e mesmo assim, a VIDAGUSTERMAS desenvolveu várias 

atividades, as quais constam no documento designado Relatório Anual 

de Atividades (que consta em anexo); -------------------------------- 

(ii) No que respeita aos Indicadores de Eficácia e de Eficiência, 

considera-se que, no caso da Casa Museu João Vieira, a meta atingida 

permite a classificação da gestão/exploração como “Eficaz”, e no caso 

e Posto de Turismo a classificação de “Muito Eficaz” (ver relatórios 

em anexo); ---------------------------------------------------------- 

(iii) No que respeita à Eficácia Orçamental, tendo em conta a Análise 

Financeira que consta no “Relatório Anual e Contas do Exercício 

VIDAGUSTERMAS Ano 2021” (o qual segue em anexo), considera-se que a 

execução cumpriu com os objetivos estabelecidos. -------------------- 

3.2- Tendo em conta as condições estabelecidas no documento do 

Contrato-Programa e os resultados obtidos, reportados nos documentos 

analisados, considera-se que a VIDAGUSTERMAS deu cumprimento às 

obrigações reguladas pelo referido Contrato-Programa. ---------------

4- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

4.1- Face ao exposto, na qualidade de Gestor do Contrato-Programa em 

causa, e para cumprimento do estabelecido no nº 1 do artigo 290º-A do 

Código dos Contratos Públicos, propõe-se ao Senhor Vice-presidente da 

Câmara, na ausência do Senhor Presidente, que submeta a presente 

informação a reunião de Câmara, para que o Executivo Municipal delibere 

no seguinte sentido: ------------------------------------------------ 

4.1.1- Tomar conhecimento dos documentos anexos: 

a) Relatório Anual e Contas do Exercício VIDAGUSTERMAS Ano 2021; ---- 

b) Balancetes; ------------------------------------------------------ 

c) Estatísticas do Posto de Turismo de Vidago; --------------------- 

d) Estatísticas Casa-Museu João Vieira (2019-2021); ----------------- 

e) Relatório Anual de Atividades. ----------------------------------- 

4.1.2- Aprovar a presente informação que consubstancia o Relatório de 

Gestor do Contrato-Programa em causa. ------------------------------- 

À consideração do Senhor Vice-Presidente da Câmara, na ausência do 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, NA 

AUSENCIA DO PRESIDENTE, DE 11.04.2022 ------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
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1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO INDIEROR 

DESTINADO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARATER CULTURAL E CRIATIVO, 

ESTABELECIDO POR PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

PARA O ANO 2022. PROPOSTA Nº 29/GAPV/2022. --------------------------   

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 - JUSTIFICAÇÃO: --------------------------------------------------- 

1.A Associação Indieror, sem fins lucrativos, com o NIPC 513 588 019, 

com sede no Largo da Estação, 5400-231, em Chaves, veio através de 

requerimento, registado nos serviços municipais com o n.º 3247 de 

21/03/2022, solicitar apoio à sua atividade, para o desenvolvimento 

do plano de atividades a realizar no ano de 2022 em Chaves, no montante 

de 40.000,00 € (quarenta mil euros);--------------------------------- 

2.A Associação tem por objeto estatutário a promoção e preservação da 

cultura local, tradições e património histórico. Realização de 

atividades de carácter recreativo e de lazer, bem como, de ações de 

carácter social e formativo;----------------------------------------- 

3.A Associação Indieror fundamenta o seu pedido de apoio financeiro 

para todo o plano anual de atividades do ano 2022, com um programa 

diversificado, dirigido ao público em geral, de interesse público 

municipal com contributo para o desenvolvimento artístico e cultural 

da região, para a diversidade cultural com incentivo à criação 

artística, preservação, desenvolvimento e promoção do património 

cultural, natural, histórico e artístico da região.------------------ 

4.A Associação Indieror pretende dar continuidade ao esforço que têm 

vindo a fazer, a fim de proporcionar à cidade de Chaves mais Cultura, 

mais espetáculos de qualidade, através da sua participação na 

programação cultural do Auditório do Centro Cultural de Chaves com a 

realização de concertos musicais ao longo do ano, espetáculos de teatro 

de produção própria, que incluem atores e artistas locais, 

desenvolvimento de competências em diversas áreas artísticas, através 

da realização de oficinas artísticas, em contacto direto com 

profissionais;------------------------------------------------------ 

2 – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO:------------------------------------- 

5.Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, competindo 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 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea e), do nº2, do 

artigo 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea e), do nº2, do artigo 23º, e na alínea u) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

Protocolo de Colaboração com a Associação Indieror, com o NIPC 513 588 

019, com sede no Largo da Estação, em Chaves, titulando a 

comparticipação financeira da programação musical, programação teatral 

e workshops a realizar em 2022, bem como a utilização do Auditório do 

Centro Cultural de Chaves e do Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso, mediante a atribuição de um apoio, no valor global de 

€40.000,00 (quarenta mil euros), concretizando os objetivos constantes 

do protocolo de colaboração, assim discriminado:---------------------  
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i)Comparticipação financeira de natureza pecuniária nos termos do 

Plano de Atividades Culturais - €40 000,00;-------------------------- 

ii)Disponibilização do acesso ao espaço do Centro Cultural de Chaves 

para 12 eventos.----------------------------------------------------- 

iii)Disponibilização do acesso ao espaço do   Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso, para a realização de 1 evento;-----------  

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Protocolo de 

Colaboração, cujo teor se dá por integramente reproduzido;-----------  

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á:--------------------------------------------------------- 

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

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

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

ii) Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada;  

d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.01” Associações Culturais”.--------------------------------- 

Chaves, 6 de abril de 2022------------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro----------------------------------------------------- 

Anexos:------------------------------------------------------------- 

- Minuta do Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Cultural para 

2022;--------------------------------------------------------------- 

- Oficio de pedido de apoio;----------------------------------------- 

- Plano de Atividades e Orçamento para 2022;------------------------- 

- Contas anuais referente ao ano 2021 e ata de aprovação;------------  

- Relatório de gestão - Execução do Contrato- Protocolo de Colaboração 

de Desenvolvimento Cultural de 2021;--------------------------------- 

- Relatório de atividades 2021;-------------------------------------- 

- Ata de aprovação de contas 2022;----------------------------------- 

- Fotocópia do cartão de cidadão dos representantes legais da entidade; 

- Declaração de situação tributária e contributiva da entidade junto 

da Autoridade tributária e Segurança Social devidamente regularizada; 

- Declaração de não dívida de quaisquer quantias junto do Município 

de Chaves;---------------------------------------------------------- 

- Fotocópia dos estatutos;------------------------------------------- 

- Declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo;------------- 

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

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ASSOCIAÇÃO INDIEROR ------------------------------------------------- 

Entre--------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com-- sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste- ato pelo 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, e com poderes para o--- ato, conforme 

o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º,- do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante---- designado por primeiro 

outorgante ou comodante, devidamente----- autorizado por deliberação 

camarária de___ ___ de _________ de 2022.--------------------------- 

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

Associação Indieror, com o NIF 513 588 019, com sede na Rua Direita, 

n.º 110, 1.º frente, em Chaves, representada neste ato- pelo Presidente 

da Direção, ______, titular do Cartão de Cidadão nº ------, válido até 

----- e pelo Vice-Presidente da direção, ---, titular do Cartão de 

Cidadão nº --, válido até ----.e------- adiante designado por segundo 

outorgante, devidamente autorizado por deliberação de ___ de _________ 

de 2022.------------------------------------------------------------ 

É celebrado o presente protocolo de colaboração, que se rege pelas 

cláusulas seguintes:------------------------------------------------ 
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Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 

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

1. O presente protocolo de colaboração tem como objeto o 

desenvolvimento de uma parceria, no âmbito do desenvolvimento 

cultural, com a Associação Indieror, com incidência na execução do 

plano de atividades, que a Associação Indieror apresentou a este 

Município, referente ao ano 2022, na prática da promoção dos artistas 

locais contribuindo para a diversidade cultural e incentivo à criação 

artística, bem como na preservação, desenvolvimento e promoção do 

património cultural, natural, histórico e artístico da região.------- 

2. Para os efeitos previstos no número anterior, a cooperação--- 

entre entidades é materializada através dos apoios previstos na 

cláusula 5ª, do presente protocolo.---------------------------------- 

3. Os fins estatutários da segunda outorgante encontram-se 

diretamente relacionados com as finalidades referidas no n.º 1, de 

acordo com o respetivo pacto social.--------------------------------- 

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

(Indicadores de realização)------------------------------------------ 

No âmbito das atividades objeto do presente protocolo de colaboração 

são definidos os seguintes indicadores:------------------------------ 

1. Programação teatral: duas peças de teatro e uma peça de teatro de 

marionetas com workshop;--------------------------------------------- 

2. Programação musical cinco concertos musicais com nomes locais e ou 

nacionais;---------------------------------------------------------- 

3. Workshops de formação em teatro/teatro musical, abertos à 

comunidade com produção de espetáculo final de um dos workshops;----- 

4. Workshops de formação em cinema com participação da comunidade 

jovem;-------------------------------------------------------------- 

5. Projeto “Plano A’ Salto” em parceria com as escolas aderentes e 

integração da comunidade transfronteiriça com o objetivo de realização 

e produção de curtas metragens, sob o tema lendas e/ou contos 

tradicionais;------------------------------------------------------- 

6. Realização de “Oficinas Criativas”, trabalho comunitário dirigido 

à comunidade com desenvolvimento de competências nas diversas áreas 

artísticas;--------------------------------------------------------- 

6. Apresentação de relatório da execução física e financeira das 

atividades que deverá ser entregue no final do ano, no qual serão 

registadas as seguintes evidências: quadro de despesas financeiras, 

número de grupos participantes e número de elementos em cada grupo, 

registos fotográficos e entrega de evidências;----------------------- 

10. Apresentação final de relatório global das atividades 

desenvolvidas no âmbito do protocolo de colaboração de desenvolvimento 

cultural.----------------------------------------------------------- 

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

(Indicadores de resultados)------------------------------------------ 

1 - Deverão ser considerados os seguintes indicadores de resultados 

para as ações infra:------------------------------------------------- 

Ações Indicadores Meios de verificação 

1 - Programação 

Teatral 

- 2 peças de teatro; 

- 1 peça com teatro de marionetas; 

- N.º de espetadores na peça 

exibida; 

 – Fotos 

 – Relatório 

 – Visitas técnicas 

2 – Programação 

Musical 

- 5 espetáculos musicais; 

- N.º de espetadores nos 

espetáculos; 

 – Fotos 

 – Relatório 

 – Visitas técnicas 
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3 – Workshops/ 

Formação 

- 1 workshop de teatro; 

- 1 workshop de cinema; 

- N. º de participantes; 

- N.º de sessões; 

 – Fotos 

 – Relatório 

 – Visitas técnicas 

4 – Projeto “Plano A’ 

Salto” 

- N.º de instituições e aldeias 

do concelho/ transfronteiriços 

envolvidas; 

- N.º de participantes envolvidos 

na realização do trabalho; 

- N.º de participantes na 

apresentação pública; 

 – Fotos; 

 – Curtas metragens; 

 – Relatório; 

 – Visitas técnicas; 

5 – Oficinas Criativas - N. º de participantes; 

- N.º de sessões; 

 – Fotos 

 – Relatório 

 – Visitas técnicas 

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

(Período de execução do protocolo)----------------------------------- 

1. O presente protocolo e todos os direitos e obrigações dele 

resultantes para ambas as partes terá a duração de um ano.----------- 

2. As partes poderão denunciar o presente protocolo no termo do prazo 

inicial, com a antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo 

do prazo, mediante o envio de carta registada com aviso de receção 

dirigida à outra parte.---------------------------------------------- 

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

(Consolidação dos apoios)-------------------------------------------- 

Os apoios a prestar pelo Município de Chaves à Associação Indieror, 

em vista ao desenvolvimento das finalidades previstas na cláusula 1ª, 

traduzem-se numa comparticipação financeira de natureza pecuniária, 

bem como, em espécie, através da disponibilização do acesso à sala 

Multiusos, Auditório do Centro Cultural de Chaves e ao Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso, para o desenvolvimento das atividades 

constantes do Plano de Atividades para o ano 2022, devidamente 

regulados nas cláusulas seguintes.----------------------------------- 

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

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

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária será 

determinada, mediante deliberação da Câmara Municipal, tendo como base 

o plano de atividades anual da segunda outorgante e desde que se 

encontrem reunidos os seguintes pressupostos:------------------------ 

a) A segunda outorgante tenha dado cumprimento às obrigações 

constantes no presente protocolo, designadamente, quanto ao dever de 

entrega dos documentos e informações referidos nas alíneas c), d) e 

e), da cláusula décima segunda;-------------------------------------- 

b) O plano de atividades apresentado para o respetivo ano se enquadre 

nos objetivos previstos na cláusula 1ª.------------------------------ 

2. A determinação do montante a atribuir sob a forma de 

comparticipação financeira anual será fixado pela Câmara Municipal 

tendo em conta o mérito e a abrangência do plano de atividades 

apresentado pela segunda outorgante para o respetivo ano, não podendo, 

salvo casos excecionais devidamente fundamentados, ultrapassar os 

40.000,00€ (quarenta mil euros) por ano.----------------------------- 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica, desde já, 

determinada para o ano de 2022, a atribuição de uma compensação 

financeira no valor de €40.000,00 (quarenta mil euros), a qual será 

paga da seguinte forma:---------------------------------------------- 

a) € 10.000,00, na assinatura do contrato;------------------------- 

b) € 10.000,00, durante o mês de maio de 2022;--------------------- 

c) € 10.000,00, durante o mês de agosto de 2022;------------------- 

d) € 10.000,00, durante o mês de dezembro de 2022.----------------- 
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4. A comparticipação financeira, referida nos números anteriores, 

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

IBAN: ____________________________.--------------------------------- 

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

(Apoios em espécie)-------------------------------------------------- 

1. Os apoios em espécie a conceder à segunda outorgante, mediante 

requerimento prévio, desdobram-se nas seguintes componentes:--------- 

a) Autorização de acesso ao espaço da sala Multiusos e Auditório do 

Centro Cultural de Chaves, para 12 eventos;-------------------------- 

b) Autorização de acesso às instalações do Museu de Arte 

Contemporânea, por parte do Município de Chaves, para realização da 

atividade “Oficinas Criativas”.-------------------------------------- 

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

(Enquadramento legal)----------------------------------------------- 

1. O presente protocolo fica sujeito aos princípios gerais da 

atividade administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A, 

do Código dos Contratos Públicos.------------------------------------ 

2. De acordo com a alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º, do Código dos 

Contratos Públicos, não é aplicável, ao presente protocolo, a parte 

II, do mesmo Código.------------------------------------------------- 

3. Em consonância com o disposto no artigo 290º-A, do Código dos 

Contratos Públicos, é designado a Técnica Superior, Paula Veloso, como 

gestora responsável pelo acompanhamento e monitorização do presente 

protocolo.---------------------------------------------------------- 

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

(Direitos do Município de Chaves)------------------------------------ 

São direitos do Município de Chaves:--------------------------------- 

a) Aceder, mediante solicitação prévia, aos documentos produzidos 

pela Associação Indieror, que registem a boa execução do plano de 

atividades;--------------------------------------------------------- 

b) Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 

do disposto no presente protocolo;----------------------------------- 

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

(Deveres do Município de Chaves)------------------------------------- 

O Município de Chaves tem o dever de:-------------------------------- 

a) Disponibilizar à Associação Indieror, os apoios previstos nas 

cláusulas 6ª e 7ª, desde que cumpridas as condições ali estipuladas;- 

b) Permitir a utilização dos espaços referidos na cláusula 7ª, desde 

que para os fins associados ao respetivo objeto social da segunda 

outorgante;--------------------------------------------------------- 

c) Cumprir na íntegra os deveres e obrigações resultantes do presente 

protocolo.---------------------------------------------------------- 

Cláusula 11ª-------------------------------------------------------- 

(Direitos da Associação Indieror)------------------------------------ 

São direitos da Associação Indieror:--------------------------------- 

a) Beneficiar dos apoios previstos na cláusula 6ª e 7ª, desde que 

reunidas as condições previstas em tais disposições;----------------- 

b) Utilizar os espaços referidos na cláusula 7ª, desde que para os 

fins associados ao respetivo objeto social.-------------------------- 

Cláusula 12ª-------------------------------------------------------- 

(Deveres da Associação Indieror)------------------------------------- 

São deveres da Associação Indieror:---------------------------------- 

a) Dar execução às atividades previstas no plano de atividades 

apresentados anualmente;-------------------------------------------- 
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b) Manter os espaços referidos na cláusula 7ª, em bom estado de 

conservação, ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso 

prudente;----------------------------------------------------------- 

c) Apresentar relatório anual sobre a boa execução do programa de 

atividades, incluindo a explicitação dos resultados alcançados e os 

respetivos documentos justificativos da despesa;--------------------- 

d) Apresentar os documentos contabilísticos correlacionados com as 

respetivas atividades constantes do programa e que são objeto de apoio 

nos termos do presente protocolo;------------------------------------ 

e) Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente protocolo sobre todas as 

atividades, desenvolvidas e a desenvolver, no âmbito da boa execução 

do protocolo;------------------------------------------------------- 

f) Aplicar e administrar corretamente os apoios tendo em conta o 

objeto do presente protocolo;---------------------------------------- 

g) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e 

eficiência na gestão dos apoios atribuídos;-------------------------- 

h) Cooperar com o município no acompanhamento e controlo do exato e 

pontual cumprimento do presente protocolo.--------------------------- 

Cláusula 13ª-------------------------------------------------------- 

(Equipamentos de som do Auditório do centro Cultural de Chaves) ----- 

O manuseamento dos equipamentos som do auditório municipal será 

efetuado a cargo do segundo outorgante.------------------------------

Cláusula 14ª-------------------------------------------------------- 

(Revogação)--------------------------------------------------------- 

 1.A revogação do presente protocolo carece do acordo escrito das duas 

outorgantes.-------------------------------------------------------- 

2. A revogação por mútuo acordo do presente protocolo, quando 

efetuado nos termos do número anterior, não implicará o pagamento de 

qualquer valor a título de indemnização para nenhumas das partes.---- 

Cláusula 15ª-------------------------------------------------------- 

(Incumprimento e rescisão do contrato)------------------------------- 

1. A falta de cumprimento, grave, das competências e obrigações das 

partes, constituem incumprimento do presente protocolo, assistindo à 

parte contrária o direito de resolver o mesmo, com todas as legais 

consequências daí resultantes.--------------------------------------- 

2. Em especial, a falta de cumprimento, grave pelo segundo outorgante 

do presente protocolo ou desvio dos seus objetivos constitui justa 

causa da rescisão do contrato, podendo implicar a devolução dos 

montantes recebidos;------------------------------------------------ 

3. A não afetação do apoio financeiro atribuído aos fins a que se 

destinam implica a devolução dos montantes recebidos ao abrigo deste 

contrato;----------------------------------------------------------- 

Cláusula 16ª-------------------------------------------------------- 

(Alterações e aditamentos)-------------------------------------------

Quaisquer alterações ou aditamentos ao teor do presente protocolo 

devem ser efetuadas por escrito e assinadas por ambas as partes.----- 

Cláusula 17ª-------------------------------------------------------- 

(Comunicações)------------------------------------------------------ 

Todas as comunicações relativas ao presente protocolo deverão ser 

dirigidas para as moradas referidas na identificação das partes 

outorgantes.-------------------------------------------------------- 

Cláusula 18ª-------------------------------------------------------- 

(Foro)-------------------------------------------------------------- 

1 – Todas as divergências sobre a interpretação, validade ou execução 

do presente protocolo deverão ser resolvidas por acordo entre as partes 

e subsidiariamente pelas disposições previstas no Código do 
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Procedimento Administrativo, no Código dos Contratos Públicos e no 

Código Civil, consoante a matéria. ---------------------------------- 

2 – No caso de o diferendo subsistir e não puder ser resolvido, as 

partes acordam como competente com expressa renúncia a qualquer outro, 

o Tribunal da Comarca de Chaves podendo optar, em alternativa, pelo 

Tribunal Arbitral, a ser constituído e a funcionar nos termos da Lei 

em Vigor.----------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo é redigido em dois exemplares, ambos valendo como 

originais, os quais vão ser assinados pelas partes outorgantes, sendo 

um exemplar entregue a cada uma delas.------------------------------- 

Paços do Concelho, ------, de --------------------------- de 2022----

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

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

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

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

 

 

2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ASSOCIAÇÃO VIDAGUSTERMAS – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO TERMAL E TURÍSTICO DE VIDAGO. ANO DE 2022. PROPOSTA 

N.º 35/GAPV/2022. ------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e justificação ----------------------------------- 

1. A Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, NIPC 513 030 239, sedeada 

em Vidago, concelho de Chaves, é uma associação sem fins lucrativos 

para a qual cada associado, na sua constituição, contribuiu com 

unidades de participação, correspondendo, a cada unidade, mil euros. 

2. A VIDAGUSTERMAS, foi constituída com 39 unidades de participação, 

detendo o Município de Chaves 20 participações, tornando-se, por essa 

via, uma entidade pública participante com influência dominante na 

dita associação, à luz da previsão constante na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na ulterior redação. 

3. No âmbito da prossecução das suas atribuições em matéria de 

realização de investimentos em equipamento rural e urbano, o Município 

de Chaves promoveu a construção do Balneário Termal e Pedagógico de 

Vidago, no intuito de reforçar a capacidade e transversalidade da 

oferta termal deste Município, atribuindo-lhe uma componente 

inovadora, na área de formação de balneoterapia e SPA, tendo ainda 

assegurado, na área cultural e no âmbito das ações de interesse 

público, a requalificação da habitação onde viveu o pintor João Vieira, 

em Vidago, transformando-a em “Casa Museu João Vieira”, funcionando a 

mesma como catalisadora da atividade turística, cultural e económica 

da vila de Vidago. ------------------------------------------------- 

4. No âmbito do seu objeto social, a VIDAGUSTERMAS tem, entre outras 

atividades, a gestão de equipamentos turísticos, podendo exercer 

atividades acessórias relacionadas com o seu objeto principal, sendo 

certo que a respetiva área de intervenção geográfica, a habilita a 

poder dar uma resposta mais célere, eficaz e eficiente aos problemas 

da gestão corrente de equipamentos municipais como a “Casa Museu João 

Vieira”, a “Loja de Produtos Locais”, o “Posto de Atendimento 

Turístico” e outros equipamentos de interesse turístico local. ----- 

5. Considerando que, a abertura da Casa-Museu João Vieira, um 

equipamento cultural objeto de cedência à VIDAGUSTERMAS mediante a 

celebração de contrato de comodato outorgado em 23/02/2016, cuja 

proposta foi aprovada em reunião de executivo municipal de 27/11/2015, 
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permitiu, além da realização da exposição permanente do pintor e de 

outras exposições itinerantes, a par de variadas atividades culturais 

afins, a disponibilização ao público de uma Loja de Produtos Regionais, 

e, bem assim, do Balcão de Atendimento da Rota da Água e a Promoção 

Turística da Vila de Vidago e da Ribeira de Oura e, na verdade, da 

região flaviense, bem como a promoção do equipamento municipal 

Balneário Termal e Pedagógico de Vidago. --------------------------- 

6. Considerando que a missão desta Associação, se consubstancia na 

dinamização da Vila Termal de Vidago como destino turístico de 

excelência, permitindo a valorização de todo o património cultural da 

região da Ribeira de Oura e, consequentemente do Concelho de Chaves, 

com particular enfoque numa oferta termal diferenciadora, quer na 

vertente terapêutica, quer na vertente de bem estar, quer, ainda, na 

promoção do património natural, gastronómico, hoteleiro e de lazer. - 

7. Considerando que a prossecução de tais atividades se articula com 

o objeto da referida associação e com o interesse público municipal 

subjacente à participação do Município de Chaves na VIDAGUSTERMAS, e, 

por maioria de razão, no que se refere à gestão dos equipamentos 

municipais e à dinamização da atividade económica e turística, em 

especial para o corrente ano de 2022, que se espera que seja um ano 

de recuperação do setor do turismo, mediante a reconquista da confiança 

e o retomar da normalidade da vida em sociedade, após dois anos de 

forte contração, em consequência da pandemia Covid-19 e das restrições 

associadas, quer às deslocações das pessoas, quer à forma de reunião 

e do convívio social. ----------------------------------------------- 

8. A referida Associação é participada pelo Município de Chaves, o 

qual exerce uma influência dominante por via da detenção da maioria 

das unidades de participação, 20 em 39, conforme referido, 

encontrando-se abrangida pelo regime jurídico do setor empresarial 

local – RJAEL- aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua  

redação em vigor. -------------------------------------------------- 

9. Atenta a natureza da associação, a par da execução das atividades, 

tempestivamente, aprovadas no plano de atividades e orçamento para o 

ano de 2022, e de harmonia com o estipulado nos respetivos estatutos, 

e ainda em vista à concretização das atividades de interesse público 

consubstanciadas na continuação da promoção, dinamização e divulgação 

dos equipamentos culturais municipais localizados na área geográfica 

de Vidago, assim como da Ribeira de Oura, da Estrada Nacional 2 (EN2) 

e do Caminho Interior de Santiago, o Município deverá celebrar um 

contrato-programa com a referida associação titulando a gestão dos 

equipamentos, definindo, simultaneamente, o fundamento da necessidade 

do contrato, bem como a eficiência e eficácia que se pretende atingir 

com a respetiva relação contratual, e, ainda, estabelecendo 

indicadores que permitam medir a realização dos objetivos ao abrigo 

das disposições combinadas previstas no n.º 3 do artigo 59. º e no 

artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na redação atual. - 

10. Para efeitos do n.º 1 do artigo 5.º-B, do Código dos Contratos 

Públicos – CCP -, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na sua redação atual, a parte II do Código não se aplica à 

celebração do contrato-programa, em causa, à luz do disposto na alínea 

c) do n.º 4 do artigo 5.º do CCP, estando, porém, sujeito ao seu âmbito 

de aplicação e princípios, com as devidas adaptações. --------------- 

11. Finalmente, atendendo a que as atividades de interesse geral em 

causa importam para a VIDAGUSTERMAS a adoção de custos inferiores aos 

proveitos, no âmbito da exploração do espaço museológico e turístico, 

bem como nas ações de promoção  turística local, nomeadamente através 

de edições informativas - revista digital - da criação de carimbos 



                                                                F. 100 

                                                                  _____________________ 

 
associados à EN2 e ao C.I. de Santiago, bem assim à realização de 

provas de vinhos e caminhadas, assiste-se à necessidade de atribuição 

de subsídio à exploração, por parte da entidade pública participante, 

no património daquela associação, ao abrigo de contrato-programa a 

celebrar e para as atividades nele previstas, no valor que foi estimado 

em €40.000,00 (quarenta mil euros). -------------------------------- 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e nos termos do 

disposto sobre a matéria no Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e nas disposições combinadas previstas no nº 3 do artigo 59º e n.º 5 

do artigo 47º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, e nº1 do Artigo 1º-

A e Artigo 290-A, do CCP, nas redações em vigor, tomo a liberdade de 

sugerir ao executivo camarário que adote deliberação no sentido de: - 

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

contrato-programa com a Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago -, titulando 

a continuação da gestão dos Equipamentos Municipais “Casa Museu João 

Vieira”, Loja de Produtos Locais, o Posto de Atendimento Turístico, 

bem como a promoção e divulgação do Balneário Termal e Pedagógico de 

Vidago, a promoção turística e a divulgação do património cultural e 

natural do território de Vidago e da Ribeira de Oura, bem assim da 

criação de carimbos associados à EN2 e ao C.I. de Santiago, mediante 

a atribuição de um subsídio à exploração no valor de €40.000,00, 

concretizando os indicadores de eficiência e eficácia que se pretendem 

atingir, nos termos do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 47.º do 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

sociais – RJAEL -, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na 

redação em vigor, os quais, no presente ano, se estimam de recuperação 

das limitações  dos últimos dois anos, decorrentes da pandemia Covid-

19  no Setor do Turismo; -------------------------------------------- 

b) A presente despesa tem enquadramento orçamental, na rubrica 

económica da despesa 04.07.01.08; ----------------------------------- 

c) Em vista ao bom acompanhamento e monitorização do contrato é 

designado gestor do contrato, para efeitos do disposto no n.º 1 do 

artigo 290.º-A do CCP, a Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, em 

regime de substituição, Dra. Filipa Abreu Martins Costa Leite; ------ 

d) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-

programa, cujo teor se dá por integramente reproduzido, devendo a 

mesma ser sujeita à emissão de parecer prévio favorável, à formalização 

do contrato, por parte do Conselho Fiscal da Associação, nos termos 

previstos, e com as necessárias adaptações na alínea c) do n.º 6 do 

artigo 25.º do RJAEL, e submeter tais documentos à apreciação e 

discussão da assembleia municipal em vista à sua aprovação, nos termos 

do disposto no n.º 5 do artigo 47.º do citado regime jurídico; ------ 

e) Em conformidade com o disposto no n.º 7 do aludido artigo 47.º, 

caso a celebração do respetivo contrato-programa seja aprovada pelo 

órgão deliberativo municipal, depois de celebrado, que o mesmo seja 

comunicado à Inspeção-Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas, 

respeitando-se o prazo previsto para o efeito na LOPTC, e de acordo 

com as orientações técnicas emanadas por aquelas entidades; --------- 

f) Por fim, caso a presente proposta seja sancionada pelos 

competentes órgãos municipais, que fique desde já legitimado o 

Presidente da Câmara a outorgar o aludido contrato-programa. -------- 

Chaves, 11 de abril de 2022. ---------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, na ausência do Presidente --- 

Francisco António Chaves de Melo ----------------------------------- 

Em anexo: ---------------------------------------------------------- 
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- Plano de Atividades e Orçamento para 2022; ----------------------- 

- Estatísticas das frequências dos equipamentos – 2019/2021-; ------ 

- Minuta do Contrato-Programa. ------------------------------------- 

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

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

CONTRATO-PROGRAMA ANO DE 2022 -------------------------------------- 

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

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

Praça de Camões, em Chaves, 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, 

em Chaves, com poderes para obrigar, conferidos por deliberação 

camarária de ….de ….de 2022 e da Assembleia Municipal de … de … de 

2022, adiante abreviadamente designado por CMC ou Primeiro Outorgante; 

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

VIDAGUSTERMAS - Associação para a Promoção e Desenvolvimento Termal e 

Turístico de Vidago, associação privada sem fins lucrativos, com o 

NIPC 513 030 239, com sede em Vidago, na Estrada Nacional nº2, 234, 

5425-323 Vidago, representada pelo Presidente da Direção, Rui Manuel 

Branco Rodrigues, casado, com domicílio necessário na morada da 

Associação, com poderes para obrigar, conforme estatutos e deliberação 

da reunião da direção de … de …de 2022 e do parecer do conselho fiscal 

de ….de 2022, adiante designada VIDAGUSTERMAS ou Segunda Outorgante. 

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

• A Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, NIPC 513 030 239, sedeada 

em Vidago, concelho de Chaves, é uma associação privada sem fins 

lucrativos para a qual cada associado na sua constituição contribuiu 

com unidades de participação, tendo por objeto social, designadamente:  

- A gestão de equipamentos turísticos; ------------------------------ 

- O desenvolvimento termal e turístico de Vidago; ------------------- 

-  A promoção da vila de Vidago como destino termal e turístico; ---- 

- A promoção da vila de Vidago como local de realização de congressos, 

feiras e outras organizações afins, podendo exercer outras atividades, 

desde que consideradas acessórias ou complementares do seu objeto 

principal; --------------------------------------------------------- 

• A VIDAGUSTERMAS, foi constituída com 39 unidades de participação, 

detendo o Município de Chaves 20 participações, tornando-se, por essa 

via, uma entidade pública participante com influência dominante, na 

dita associação, à luz do disposto no regime jurídico do setor 

empresarial local nos termos das disposições combinadas previstas no 

artigo 59.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, na redação atual; --------------------------------- 

• No âmbito da prossecução das suas atribuições em matéria de 

realização de investimentos em equipamento rural e urbano, o Município 

de Chaves promoveu a construção do Balneário Termal e Pedagógico de 

Vidago, no intuito de reforçar a capacidade e transversalidade da 

oferta termal deste Município, atribuindo-lhe uma componente 

inovadora, na área de formação de balneoterapia e SPA, tendo ainda 

assegurado, na área cultural e no âmbito das ações de interesse 

público, a requalificação da habitação onde viveu o pintor João Vieira, 

em Vidago, transformando-a em “Casa Museu João Vieira”, funcionando a 

mesma como catalisadora da atividade turística, cultural e económica 

da vila de Vidago; -------------------------------------------------- 

• No âmbito do seu objeto social, a VIDAGUSTERMAS tem, entre outras 

atividades, a gestão de equipamentos turísticos, podendo exercer 
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atividades acessórias relacionadas com o seu objeto principal, sendo 

certo que a respetiva área de intervenção geográfica, a habilita a 

poder dar uma resposta mais célere, eficaz e eficiente aos problemas 

da gestão corrente de equipamentos municipais como a “Casa Museu João 

Vieira”, a “Loja de Produtos Locais”, o “Posto de Atendimento 

Turístico” e outros equipamentos de interesse turístico local. ----- 

• A VIDAGUSTERMAS, mediante a celebração de contrato de comodato 

outorgado em 23/02/2016, cuja proposta foi aprovada em reunião de 

executivo municipal de 27/11/2015, tem na sua posse a “Casa Museu João 

Vieira”, permitindo, além da realização da exposição permanente do 

pintor e de outras exposições itinerantes, a par de variadas atividades 

culturais afins, a disponibilização ao público de uma Loja de Produtos 

Regionais, e, bem assim, do Balcão de Atendimento da Rota da Água e a 

Promoção Turística da Vila de Vidago e da Ribeira de Oura e, na 

verdade, da região flaviense, bem como a promoção do equipamento 

municipal Balneário Termal e Pedagógico de Vidago. ----------------- 

• A missão desta Associação, consubstancia-se na dinamização da 

Vila Termal de Vidago como destino turístico de excelência, permitindo 

a valorização de todo o património cultural da região da Ribeira de 

Oura e, consequentemente do Concelho de Chaves, com particular enfoque 

numa oferta termal diferenciadora, quer na vertente terapêutica, quer 

na vertente de bem estar, quer, ainda, na promoção do património 

natural, gastronómico e hoteleiro. ---------------------------------- 

• A prossecução das atividades de gestão e exploração dos 

equipamentos municipais “Casa-Museu João Vieira” e “Loja de Produtos 

Regionais” e “Posto de Atendimento Turístico”, articulam-se com o 

objeto da referida associação e com o interesse público municipal que 

esteve subjacente à participação do Município de Chaves na 

constituição da VIDAGUSTERMAS, visando contribuir para a coesão 

económica e social e para a promoção da cultura, do lazer, do turismo 

e da convivência inter-geracional, assegurando a universalidade e a 

qualidade dos serviços a prestar, procurando assegurar a viabilidade 

económica e o equilíbrio financeiro. ------------------------------- 

• Atenta a natureza da associação, a par da execução das 

atividades, tempestivamente, aprovadas no plano de atividades e 

orçamento para 2021, e de harmonia com o estipulado nos respetivos 

estatutos, e ainda em vista à concretização das atividades de interesse 

público consubstanciadas na continuação da promoção, dinamização e 

divulgação dos equipamentos culturais municipais localizados, na área 

geográfica de Vidago, assim como da Ribeira de Oura, o Município deverá 

celebrar um contrato-programa com a referida associação titulando a 

gestão dos equipamentos, definindo, simultaneamente o fundamento da 

necessidade do contrato, bem como a eficiência e eficácia que se 

pretende atingir com a respetiva relação contratual, e, ainda, 

estabelecendo indicadores que permitam medir a realização dos 

objetivos ao abrigo das disposições combinadas previstas no n.º 3 do 

artigo 59. º e no artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na 

redação atual. ----------------------------------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto no artigo 47.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, na atual redação, é celebrado, e reciprocamente aceite, o 

presente contrato programa, o qual é enformado pelos considerandos 

acima enunciados, acolhendo algumas das atividades previstas no Plano 

de Atividades e no orçamento para o ano de 2021, não lhe sendo 

aplicável, para efeitos do n.º 1 do artigo 5º-B, do Código dos 

Contratos Públicos – CCP -, na redação em vigor, a parte II deste 
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Código, nos termos previstos na alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º do 

CCP, o qual irá reger-se pelas cláusulas seguintes: ---------------- 

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Objeto, fundamento e finalidade) ---------------------------------- 

1. O presente contrato-programa tem por fundamento a necessidade de 

assegurar a prestação de serviços de interesse geral, nomeadamente, 

no que concerne à realização de atividades relativas à promoção e 

gestão, de maior proximidade e eficácia, dos equipamentos, propriedade 

do Município, a saber: “Casa Museu João Vieira”, “Loja de Produtos 

Regionais” e promoção e divulgação do “Balneário Termal e Pedagógico 

de Vidago”, “Posto de Atendimento Turístico” e, ainda, em geral, a 

promoção do património natural, cultural, gastronómico e hoteleiro da 

respetiva área geográfica, bem assim a promoção do destino Nacional 2 

(EN2) e do Caminho Interior de Santiago. --------------------------- 

2. A realização de tais atividades deverá garantir a universalidade 

e a qualidade dos serviços a prestar às populações locais, contribuindo 

para a coesão económica e social local, para a promoção turística e 

cultural do respetivo território, constituindo uma alavanca do 

desenvolvimento turístico e de outras atividades económicas com ele 

relacionadas. ------------------------------------------------------ 

Cláusula Segunda --------------------------------------------------- 

(Missão) ----------------------------------------------------------- 

 1- A VIDAGUSTERMAS, tem por missão a execução das ações constantes 

do Plano de Atividades e Orçamento para 2022, documento que se anexa 

ao presente contrato-programa e que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais, utilizando, para a sua 

concretização critérios adequados de gestão e de execução técnica, 

promovendo a realização e a afetação, eficiente e eficaz, dos recursos 

financeiros inerentes, de forma a alcançar a qualidade do serviço 

pretendida. -------------------------------------------------------- 

2- O presente contrato importa para a VIDAGUSTERMAS, a prossecução de 

objetivos setoriais e o assumir de custos com a natureza cultural dos 

serviços prestados às populações locais, no que concerne à gestão e 

exploração dos equipamentos públicos, a saber: ---------------------- 

a) A gestão e dinamização da Casa Museu João Vieira e das respetivas 

infraestruturas de apoio, incluindo a realização de exposições 

temporárias, mini concertos, visitas guiadas assentes na vida e obra 

de João Vieira; ----------------------------------------------------- 

b) A promoção e divulgação turística do Balneário Termal de Vidago; - 

c) A dinamização e exploração da Loja de Produtos Regionais, incluindo 

provas de vinhos, promoção de uma feira gastronómica com a divulgação 

dos produtos existentes no Posto de Turismo; ------------------------ 

d) Balcão de Atendimento da Rota da Água; ---------------------------  

e) Promoção Turística da Vila Termal de Vidago, mediante a organização 

de caminhadas, com a dinamização do trilho da Ribeira de Oura, do 

Trilho Vidago-Arcossó e do percurso urbano da Vila de Vidago, animação 

de verão e edição digital de material informativo e da organização do 

II Concurso de Fotografia; ------------------------------------------ 

f) Criação de um elemento de atração turística no santuário do Alto 

do Côto - Vidago. --------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira -------------------------------------------------- 

(Indicadores de eficácia e de Eficiência) -------------------------- 

1. A eficácia e a eficiência que se pretende atingir com o presente 

contrato concretizam-se com os indicadores abaixo definidos. ------- 

2. Considerando a natureza da atividade a desenvolver – promoção, 

gestão e exploração dos equipamentos culturais – os indicadores ou 

referenciais são os seguintes, tendo em conta os dois últimos anos de 
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atividade da VIDAGUSTERMAS, no que concerne à gestão dos equipamentos 

municipais, face aos efeitos no Setor do Turismo, decorrentes da 

pandemia Covid-19 e das restrições correlacionadas com o combate da 

mesma, que ainda se fazem sentir: ----------------------------------- 

a) Regularidade da atividade de exploração: ------------------------- 

i) Muito eficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante 

todo o ano, com visitas totais estimadas na ordem dos 4000 visitantes; 

ii) Eficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo o 

ano, com visitas totais estimadas na ordem dos 3500 visitantes; ----- 

iii) Ineficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo 

o ano, com visitas estimadas na ordem dos 2500 visitantes; ---------- 

b) Eficácia orçamental: Em vista a uma gestão orçamental eficaz e 

eficiente a empresa deverá desenvolver a promoção, gestão e exploração 

dos equipamentos culturais de forma a garantir que os custos sejam 

iguais aos proveitos. ----------------------------------------------- 

Cláusula Quarta ---------------------------------------------------- 

(Quadro económico) ------------------------------------------------- 

1. As atividades de interesse geral em causa importam para a 

VIDAGUSTERMAS a adoção de custos inferiores aos proveitos, no âmbito 

da exploração dos espaços museológicos/equipamentos culturais pelo que 

é previsível a necessidade de atribuição de um subsídio à exploração, 

por parte da entidade pública participante, no património daquela 

associação, ao abrigo do presente contrato programa a celebrar e para 

as atividades nele previstas, no valor que foi estimado em €40.000,00 

(quarenta mil euros). ----------------------------------------------- 

2. A quantia referida no número antecedente será liquidada uma só vez, 

durante o mês de maio de 2022, sendo suportada pelas seguintes rubricas 

orçamentais: Corrente: 04.07.01.08, correspondendo ao presente encargo 

o Compromisso n.º …/2022, extraído do sistema informático de apoio à 

execução orçamental. ------------------------------------------------ 

Cláusula Quinta ---------------------------------------------------- 

(Das obrigações) --------------------------------------------------- 

Na prossecução dos objetivos comuns e setoriais a VIDAGUSTERMAS 

obriga-se a: ------------------------------------------------------- 

a. Apresentar o relatório de execução orçamental das atividades 

desenvolvidas; ----------------------------------------------------- 

b. Facultar elementos ao executivo municipal, sempre que 

solicitados; ------------------------------------------------------- 

c. Cumprimento de todas as regras legais no âmbito da contratação 

pública; ----------------------------------------------------------- 

d. Apresentar indicadores que demonstrem os impactos positivos a 

desenvolver com esta relação contratual; --------------------------- 

e. Suportar todos os encargos inerentes à dinamização dos 

equipamentos públicos, cuja gestão fica a seu cargo. ---------------- 

Cláusula Sexta ----------------------------------------------------- 

(Das alterações ou aditamentos ao Contrato-Programa) --------------- 

1. A VIDAGUSTERMAS e a CMC obrigam-se, mutuamente, a cooperar no 

sentido de garantir a boa realização do objeto do presente contrato-

programa. ---------------------------------------------------------- 

2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente 

contrato-programa e/ou seus anexos deverá constar de documento escrito 

e assinado por ambas as partes, que consubstanciará, de igual modo, 

anexos supervenientes ao mesmo. ------------------------------------- 

Cláusula Sétima ---------------------------------------------------- 

(Incumprimento do Contrato-Programa) ------------------------------- 
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O incumprimento do presente Contrato-Programa é motivo bastante para 

a sua resolução pela parte não faltosa, a qual será operada nos termos 

do quadro legal em vigor aplicável. --------------------------------- 

Cláusula Oitava ---------------------------------------------------- 

(Resolução de conflitos) ------------------------------------------- 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução 

do presente Contrato-Programa é competente o Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----- 

Cláusula Nona ------------------------------------------------------ 

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos do disposto no n.º1, do artigo 290.º-A do CCP, foi 

designado como gestor do contrato a Chefe da Divisão de Cultura e 

Turismo, em regime de substituição, Filipa Abreu Martins Costa Leite, 

por deliberação de xx de xxx de 2021, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato, designadamente os níveis de 

desempenho dos indicadores previstos na Cláusula Terceira. ---------- 

Cláusula Décima ---------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos e vigência) ----------------------------------- 

O presente contrato produzirá efeitos após a sua assinatura, mediante 

prévia aprovação pela Assembleia Municipal de Chaves, vigorando até 

31 de dezembro de 2022. -------------------------------------------- 

Paços do Concelho em Chaves, ….de … de 2022. ----------------------- 

O presente contrato-programa é feito em duplicado, ficando um exemplar 

na posse de cada um dos outorgantes, possui todas as folhas rubricadas 

e vai ser assinado. ------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves (Nuno Vaz) --------------- 

O Presidente da Associação VIDAGUSTERMAS (Rui Branco) --------------- 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO 

 

1 – TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

 

 

1.1. PEDIDO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO, EM NOME DE JUNTA DE 

FREGUESIA DA MADALENA E SAMAIÕES, – NA LOCALIDADE DE IZEI – FREGUESIA 

DA MADALENA E SAMAIÕES - PROCESSO Nº 1017/21 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

156/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO 

BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 28/03/2022.----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. Presidente da União de freguesias da Madalena e Samaiões, o Sr. 

João Pinto, com vista à melhoria das condições de segurança viária na 

localidade de Izei, na ER 314, solicitando a implementação de medidas 

de acalmia de tráfego, como a colocação de lombas e também a colocação 

de uma passagem para peões.------------------------------------------ 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2815/21, relativo ao 

processo n.º 1017/21.------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA----------------------------------  
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2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a) Em Izei na ER 314: colocação de duas lombas redutoras de 

velocidade com 3 cm de altura e 4 (quatro) sinais de código A2a (lomba) 

a cerca de 50 metros, 4 (quatro) sinais de código H37 (fim da 

velocidade recomendada), 4 (quatro) sinais de código H6 (velocidade 

recomendada) e 4 (quatro) painéis adicionais modelo n.º 1a (50 m), 

antes e depois das lombas;------------------------------------------- 

b) Em Izei na ER 314: colocação de quatro (2) sinais de código H7 

(Passagem para peões); execução de “Linhas de Paragem” com 0,5 metros 

de largura e execução de “Passadeira” com faixas de 0,5 metros de 

largura e 4 metros de comprimento;----------------------------------- 

2.2. De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm  

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 2.900,00€ (dois mil e 

novecentos euros), aproximadamente.---------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 
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procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Sr. Presidente da União de freguesias da Madalena e 

Samaiões, o Sr. João Pinto, da decisão que recaiu sobre a presente 

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

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 28/03/2022:----------

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Atento os fundamentos nela expressos, sou a propor que, nos termos da 

mesma, seja superiormente proferida decisão administrativa conducente 

(i) à aprovação da proposta de implementação das medidas de acalmia 

de tráfego, exarada no ponto 2, e (ii) ao sancionamento da estratégia 

procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do Senhor 

Presidente, Dr. Nuno Vaz.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 29/03/2022: ------ 

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

 

 

1.2. PEDIDO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO CM 1051, EM NOME DE JUNTA 

DE FREGUESIA DE VILARELHO DA RAIA – NA LOCALIDADE DO CAMBEDO DA RAIA 

– FREGUESIA DE VILARELHO DA RAIA - PROCESSO Nº 93/22 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 176/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

06/04/2022.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. Presidente da freguesia de Vilarelho da Raia, o Sr. Fernando de 

Jesus, com vista à melhoria das condições de segurança viária no acesso 

viário à localidade de Cambedo (CM 1051) solicitando a implementação 

de sinalização rodoviária, assim como a colocação de guarda/rails de 

proteção e sinalização específica na ponte a sul da povoação.-------- 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 247/22, relativo ao 

processo n.º 93/22.-------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA----------------------------------  

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 
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tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a)No CM 1051, na entrada sul de Cambedo, junto à ponte: colocação de   

2 (dois) sinais de código A1a (curva à direita), 1 (um) sinal de código 

B6 (prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem), 1 (um) sinal 

de código B5 (cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de 

rodagem), 1 (um) sinal de código A19b (animais selvagens), 2 (dois) 

sinais complementares O19a (baliza de posição) e 2 (dois) sinais 

complementares O19b (baliza de posição).----------------------------- 

b)No CM 1051, a cerca de 800 metros da ponte a sul de Cambedo, no 

sentido Cambedo – Vilarelho da Raia, junto à berma do lado esquerdo: 

10 (dez) guarda rail direitos conectados, com aproximadamente 4,31m, 

duas extremidades espalmadas com 0,86m e 18 (dezoito) postes de fixação 

com 50 cm de altura, afastados aproximadamente de 2,5 m e colocação 

de 8 (oito) sinais complementares O6a (baía direcional)-------------- 

c)No CM 1051, a cerca de 2000 metros da ponte a sul de Cambedo: 

colocação de 1 (um) sinal de código A19b (animais selvagens).-------- 

2.2. De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm  

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 11.000,00€ (onze mil 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município. 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 
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procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Sr. Presidente da freguesia de Vilarelho da Raia, o 

Sr. Fernando de Jesus, da decisão que recaiu sobre a presente 

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

e) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

c) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 06/04/2022:----------

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação, sou a propor que, nos termos da mesma, seja superiormente 

proferida decisão administrativa conducente (i) à aprovação da 

proposta, exarada no ponto 2, e (ii) ao sancionamento da estratégia 

procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do Senhor 

Presidente, Dr. Nuno Vaz.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 07/04/2022:------- 

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 - ORDENAMENTO DO TERRITORIO, URBANISMO E PLANEAMENTO 

 

 

2.1. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 8. -– 

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

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

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

 

 

2.2. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, DR. NUNO CHAVES. ----------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 9. -– 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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2.3. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 

E/OU IMT - PROCESSO 292/21 – JOANA MARIA MARTINS VAZ – RUA SÃO JOSÉ, 

10 E RUA CANDIDO SOTTO MAYOR - FREGUESIA DA MADALENA E SAMAIÕES - 

INFORMAÇÃO N.º 60/UVCH/22, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, DR EVA BASILIO, DATADA DE 28 DE 

FEVEREIRO DE 2022. -------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A requerente Joana Maria Martins Vaz, na qualidade de proprietária, 

vem através de requerimento nº 327/22, solicitar certidão comprovativa 

que o edifício que vai reconstruir, na Rua de São José, 10 e na Rua 

Cândido Sotto Mayor, 22, da União de freguesias Madalena e Samaiões, 

em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para os 

seguintes efeitos: -------------------------------------------------- 

a) Isenção de IMT da aquisição de prédio urbano destinado a 

reabilitação urbanística, desde que, no prazo de três anos a contar 

da data de aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras (al. b) 

do n.º 2 do artigo 45º do EBF); -------------------------------------

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

O prédio urbano está situado na Rua de São José e na Rua Cândido Sotto 

Mayor, da União de freguesias da Madalena Samaiões, concelho de Chaves 

e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo nº 1767 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1083/20200602. 

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

1.2.1. Através do requerimento nº 884/21 datado de 14 de abril de 

2021, a Sra. Joana Maria Martins Vaz, apresentou projeto de arquitetura 

para a reconstrução, que foi aprovado por parecer da Divisão de 

Salvaguarda do Centro Histórico, em 20 de maio de 2021, pelo Vereador 

responsável. ------------------------------------------------------- 

1.2.2. Em 21 de julho de 2021, registado nesta Autarquia com o nº 

1752/21, a requerente requer a vistoria inicial ao prédio que vai 

reconstruir na Rua Cândido Sotto Mayor, na União de freguesias de 

Madalena e Samaiões, em Chaves. ------------------------------------- 

1.2.3. A requerente apresentou requerimento em 9 de fevereiro de 2022 

a solicitar emissão de alvará de obras, sendo concedido o alvará de 

obras de reconstrução/recuperação nº 27/22 em 16 de fevereiro de 2022, 

conforme consta do processo 292/21. --------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo  órgão  deliberativo  municipal,  em  sua  

sessão  ordinária  realizada  no  dia  27  de  Fevereiro  de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº 4653, em Diário da República, 

II série, nº 67, no dia 5 de abril de 2013. A  21  de  agosto  de  

2015,  por  deliberação  do  órgão  executivo  camarário  tomada  em  

reunião ordinária,  foi  aprovada  a  alteração  da  delimitação  da  

Área  de  Reabilitação  Urbana  do  Centro Histórico   de   Chaves,   

devidamente   sancionada   pela   Assembleia   Municipal, em   sessão   

de 29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº 2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. -----

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ----------------------------------- 
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Os  prédios  urbanos  objeto  de  ações  de  reabilitação  inseridos  

na  ARU  que  iniciem  no  prazo  de  3 (três)  anos  a  contar  da  

data  da  aquisição  do  imóvel,  as  respetivas  obras  de  

reabilitação,  são passíveis  de  isenção  de  IMT ao  abrigo  da  

alínea  b)  do  nº  2  do  artigo  45º  do  EBF  (alteração  introduzida  

pela  Lei  114/2017  de  29  de  dezembro),  ficando  dependente  do  

reconhecimento  pela Câmara  Municipal  da  área  da  situação  do  

prédio  após  as  respetivas  obras  de  reabilitação, conforme o nº 

4 do artigo 45º do EBF. -------------------------------------------- 

3.CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 

3.1. De acordo com o Diploma do Estatuto dos Benefícios Fiscais - 

Decreto-lei nº 215/89 de 1 de julho, segundo o estabelecido no nº 1 

do artigo 45º, os prédios urbanos localizados em áreas de reabilitação 

urbana beneficiam de incentivos ficais desde que o estado de 

conservação após a reabilitação esteja dois níveis acima do atribuído 

anteriormente (de acordo com a alínea b) do nº1, do artigo 45º do 

referido diploma). -------------------------------------------------- 

3.2. Neste sentido, para se comprovar os níveis de conservação será 

necessário que a obra esteja concluída e que após a sua conclusão, a 

proprietária faça requerimento de vistoria (vistoria final), a fim da 

comissão nomeada pelo Município avaliar o estado de conservação de 

acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de 

dezembro. ---------------------------------------------------------- 

3.3. Deverá ainda, a requerente, após a formulação do pedido referido 

no paragrafo anterior, apresentar Modelo 1 de IMI, após a reconstrução 

estar concluída, junto do serviço de finanças e deste modo, apresentar 

a certidão de teor/cadeneta predial atualizada, bem como apresentar 

escritura de aquisição e respetiva nota de liquidação de IMT paga, e 

ainda cumprindo o estabelecido no 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), ou seja, formular o pedido tendo 

em consideração o estabelecido no artigo 14º do referido Regulamento, 

isto é, apresentar: ------------------------------------------------- 

a) Caderneta Predial do prédio (apresentada); ----------------------- 

b) Certidão do Registo Predial (apresentada); ----------------------- 

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). ------------------------------------------------------ 

3.4. É necessário também que a requerente tenha a situação regularizada 

no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do 

artigo 5 º do Regulamento). -----------------------------------------

4. CONCLUSÃO -------------------------------------------------------- 

4.1. Em face do exporto, considera-se que o presente pedido é 

extemporâneo, uma vez que a Sra. Joana Maria Martins Vaz ainda não 

requereu a vistoria final ao prédio que vai reconstruir, pelo que a 

requerente deve quando concluídas as obras, requerer vistoria final 

ao prédio, assim como, após a realização de vistoria final, proceder 

a novo pedido através do preenchimento de requerimento para o presente 

benefício fiscal solicitado, cumprindo o estabelecido no artigo 14º 

do Regulamento nº 713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 

30 de junho de 2020, acompanhado dos seguintes documentos: Cadeneta 

Predial atualizada (após apresentação Modelo 1 de IMI com novo valor 

patrimonial tributável - VPT), Certidão do Registo Predial, Declaração 

de não divida à Segurança Social - Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social, Declaração de não divida à Autoridade Tributária e 
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Aduaneira, escritura de compra e venda e nota de liquidação referente 

ao IMT pago, para que o pedido lhe seja ponderado. ------------------ 

4.2. Notificar a requerente da decisão praticada de acordo com o 

disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento Administrativo, 

acompanhada da presente informação técnica. ------------------------- 

Chaves 28 de fevereiro de 2022 -------------------------------------- 

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

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

Eva Basílio --------------------------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 03.03.2022. ----------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com o 

teor da presente informação, sou a propor que superiormente seja 

adotada a decisão conducente ao indeferimento do presente pedido de 

certidão, solicitada nos termos e para os efeitos preconizados no item 

4 “Conclusão” descritos na presente informação. --------------------- 

Neste contexto e após adoção do projeto de decisão antes proposto, 

dever-se-á notificar o requerente, nos termos e para os efeitos do 

preceituado no artigo 121 e seguintes, do Código do Procedimento 

Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão acima 

enunciada. --------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 29.03.2022. ------------------------------------------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

30.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.4. SOLICITA LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO A NOS COMUNICAÇÕES S.A. 

RELATIVAMENTE À OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS NA RUA DR. JOÃO SERODIO, EM VIDAGO. TEM PROCESSO Nº 

134/10 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 694/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 29.03.2022. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

1619/16, a promotora solicita a liberação do valor residual da caução  

prestada  mediante  a  garantia  bancária  nº  9140037598693, emitida  

pela  Caixa  Geral  de  Depósitos  e  destinada  a  garantir  a  boa  

e  regular  execução  de infraestruturas subterrâneas, tituladas pelo 

alvará de ocupação do domínio público nº 61/11. --------------------- 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1- Em 03-05-2011, foi emitido o Alvará de Ocupação do Domínio Público 

Nº 61/11, o qual titulou o licenciamento    da ocupação do espaço de  
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domínio público,  para  a    realização  das  obras  de Telecomunicações 

de arruamentos em Vidago. ------------------------------------------ 

2.2-Por despacho superior, datado de 10-05-2011, sob proposta da 

informação técnica elaborada a 09-05-2011, foram praticadas as 

seguintes decisões: ------------------------------------------------- 

2.2.1- Deferimento do pedido de receção provisória das obras de 

Telecomunicações, tituladas pelo alvará de ocupação do domínio público 

nº 61/11. ---------------------------------------------------------- 

2.2.2-Reduzir o valor da caução, prestada mediante a garantia bancária 

nº 9140037598693, emitida pela Caixa Geral de Depósito, para o valor 

de € 1 367,00 (mil trezentos e sessenta e sete euros). ------------- 

2.2.3-Comunicar à Caixa Geral de Depósitos que a garantia bancária 

referida no anterior parágrafo, passaria a ser válida para o montante 

de € 1 367,00 (mil trezentos e sessenta e sete euros). -------------- 

2.3- Mediante o DOCUMENTO DE RECEITA Nº DRI 00/3607, de 13-09-2017, a 

requerente procedeu ao pagamento do valor de 106 €. ----------------- 

3-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ---------------------------------------- 

3.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

O pedido tem enquadramento legal no disposto no nº 1 do artigo 87º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei nº 136/2014, de 9/9. ------------------------------------------- 

3.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal ---------------------------------------------------------- 

A pretensão da interessada enquadra-se ainda no disposto no nº 1 do 

artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal. -------------------------------------------------- 

4-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO ----- 

Por despacho superior que recaiu sobre a INFORMAÇÃO Nº 1099/SCOU/2021, 

de 09-06-2021, foi remetido o processo nº 134/10, à Divisão de Obras  

Públicas,  para  realização  de  uma  vistoria técnica às respetivas 

obras de Telecomunicações, realizadas em vários arruamentos de Vidago 

e a elaboração do competente Auto de Vistoria tendo em vista a  receção 

definitiva daquelas obras. ------------------------------------------ 

5-CONSIDERAÇÕES DAS PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------- 

Considerando que, no processo consta o parecer favorável da Divisão 

de Obras Públicas, de 02-02-2022, com vista à receção definitiva das  

referidas obras de Telecomunicações. ------------------------------- 

6-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e demais legislação, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a  

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

6.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

6.1.1-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 27º do Regulamento  

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público  Municipal, o 

Executivo delibere deferir o pedido de receção definitiva  das obras 

de Telecomunicações. ------------------------------------------------ 

6.1.2- De acordo com o disposto no nº 3  do  artigo  27º  do  dispositivo  

legal  referido  no  anterior parágrafo,  conjugado com o nº 5 do 

artigo 54º do RJUE, a  caução  residual  de   1 367,00 €,  poderá ser 

liberada. ---------------------------------------------------------- 

6.2-Na sequência da deliberação camarária que recair sobre a presente 

informação técnica, dever-se-à comunicar à Caixa Geral de Depósitos 

que a garantia bancária nº 9140037598693, emitida a 08-07-2010,  poderá 

ser liberada. ------------------------------------------------------- 
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6.3-Notificar a promotora, do teor das resoluções tomadas pelo 

Executivo, relativamente ao pedido solicitado, bem como dar-lhe a  

conhecer  o  teor  do  Auto  de  Vistoria  e  da  presente  informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 29 de março   de 2022 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Conceição Rei. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 31.03.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

04.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.5. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE MANUEL DE JESUS ALVES NO 

BAIRRO DO CEÚ, EM SAMAIÕES, CHAVES. TEM PROCESSO Nº 561/98 E INFORMAÇÃO 

TÉCNICA MUNICIPAL Nº 660/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 24.03.2022. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 2377/21 o requerente vem a processo 

apresentar elementos, tendentes à legalização de uma habitação 

unifamiliar no artigo matricial n.º 1474, da União das Freguesias da 

Madalena e Samaiões. ------------------------------------------------ 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

O Sr.º Manuel de Jesus Alves possui alvará de construção n.º 652/98 

referente à construção de uma moradia unifamiliar composta por r/c, 

com área de 105,50 m2, no Bairro do Ceú, Outeiro Jusão. ------------- 

Através do requerimento n.º 2216/21 o requerente solicita a 

legalização de uma habitação unifamiliar no artigo matricial n.º 1474, 

da União das Freguesias da Madalena e Samaiões, tendo sido solicitado 

a apresentação de elementos, conforme a informação n.º 1876/SCOU/2021. 

III – Localização --------------------------------------------------- 

A edificação localiza-se no Bairro do Ceú, Outeiro Jusão, União das 

Freguesias da Madalena e Samaiões, em Chaves. ----------------------- 

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 561/98 

– 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 n.º 561/98 enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do 

Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro do RJUE. ------------------------- 

4.3- Regulamentos Municipais ---------------------------------------- 
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O processo em causa enquadra-se no disposto no art.º 73-C do Reg. 

N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE. ----------------------------------  

V – Descrição da Intervenção ---------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 2216/21 apresenta pedido de 

legalização de uma cave na habitação descrita no registo predial- 

registo n.º 365/211091, descrito como terra de cultivo e artigo 

matricial n.º 598, com área de 290,00m2. ----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De acordo com a memória descritiva e justificativa apresentada e que 

consta em anexo, é referido: ---------------------------------------- 

►Que a legalização da construção existente possui uma área de 

implantação de 110,00 m2; ------------------------------------------- 

►A intervenção baseia-se na legalização da cave com área de 108,00 m2.  

Entretanto o requerente através do requerimento n.º 2377/21 veio a 

processo apresentar a certidão de teor matricial, com as áreas 

retificadas, e as confrontações. ------------------------------------ 

A matriz urbana refere o artigo 1474 com a seguinte descrição: ------ 

Área total = 374,00 m2 ---------------------------------------------- 

Área de implantação = 110,00 m2 ------------------------------------- 

Área bruta de construção = 218,00 m2 -------------------------------- 

VI – Análise Processual --------------------------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 2216/21 encontra-se 

abrangido pelo disposto no artigo102-A do RJUE, bem como se enquadra 

no preceituado no n.º1 do artigo 73-C do RMUE. ---------------------- 

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

Confrontando o levantamento topográfico e os documentos apensos ao 

processo, verifica-se discrepância nas áreas, pelo que deverá o 

requerente proceder à sua retificação, apresentando nova certidão, 

através do requerimento n.º771/22, em que  consta a área de 374,00 m2. 

Na certidão de registo predial apresentada através do requerimento 

n.º771/22 , apesar de ser averbada a edificação e a  retificação das 

áreas,  não foram retificadas  as confrontações, dado que as que 

constam nas certidões apresentadas não confrontam com o caminho 

publico. No entanto, a certidão de teor matricial já possui a 

confrontação a Nascente com o Caminho Público. ---------------------- 

Entretanto o requerente através do requerimento n.º 2377/21 veio a 

processo apresentar a certidão de teor matricial, com as áreas 

retificadas, e as confrontações, na qual refere o artigo matricial n.º 

1474 com a seguinte descrição: -------------------------------------- 

Área total = 374,00 m2 ---------------------------------------------- 

Área de implantação = 110,00 m2 ------------------------------------- 

Área bruta de construção = 218,00 m2 -------------------------------- 

Confrontação a Nascente com Caminho Publico. ------------------------ 

Entretanto, e de acordo com o preceituado no n.º6 do artigo 73-C do 

RMUE,  procedeu-se  à Vistoria para  efeitos de legalização, tendo sido 

elaborado o auto n.º 11/2022. ---------------------------------------- 

No entanto, o requerente veio a processo através do requerimento n.º 

794/22 apresentar os elementos já solicitados por duas vezes, 

nomeadamente a: ----------------------------------------------------- 

- Ficha de áreas de acordo com o disposto no anexo IV do RMUE, ------   

- Deverá ainda fazer referência se se trata de legalização com obras 

ou sem obras. ------------------------------------------------------- 

- Projetos de especialidades /relatórios, termos etc. --------------- 

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

Considerando ainda que, consta do processo o projeto de arquitetura e 

os termos de responsabilidade em conformidade legal e regulamentar, 

garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis relativamente às especialidades. ------------------------- 

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 deferimento das obras realizadas sem controlo prévio – legalização 

da habitação, com a emissão de autorização de utilização.  ----------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Caso mereça parecer favorável 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, apresentando  

ainda, a certidão de registo predial, com a retificação da confrontação 

a nascente com o caminho público. ----------------------------------- 

A Câmara 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  777,97 €.  -----------------------------

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 são 

objeto de cálculo ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do 

Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010). ----- 

 

Taxa de infraestruturas 

urbanísticas (T)             

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIARIA 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   6,00   8,53 51,18 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

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       106,91   €/m  
m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       22,50 ml 

        

 Moradia unifamiliar        

 

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º        

 T = C x m x 0,25       

TOTAL 

= 601,37   € 

IX – Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de Utilização ---- 
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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 efetivada 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 frações (taxa geral) 
1 59,25 € 59,25 € 

n.º2 Acresce para habitação, por fogo 1 7,05 € 7,05 € 

  TOTAL-1     66,30 € 

SECÇÃO V VISTORIAS       

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 56,90 € 56,90 € 

n.º2- 

 

 a) 

Acresce ao valor referido em 1 por cada 

unidade de ocupação 

Habitação unifamiliar 

 

1 
12,45 € 12,45 € 

  TOTAL-2     69,35 € 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização 

(taxa geral) 
1 29,60 € 29,60 € 

n.º2 
Para habitação, por fogo, acresce ao valor 

referido no número 1  
 11,35 € 11,35 € 

  TOTAL-3     40,95 € 

          

  TOTAL-1     66,30 € 

  TOTAL-2     69,35 € 

  TOTAL-3     40,95 € 

  VALOR GLOBAL     176,60 € 

 

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

Chaves, 24 de Março de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Conceição Martins. ------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 31.03.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

04.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.6. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE CARMINDA DA SILVA MORAIS 

NA CARREIRA DE TIRO Nº 11, BAIRRO DA TRINDADE, EM CHAVES. TEM PROCESSO 

Nº 1090/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 682/SCOU/2022 DA DIVISÃO 
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DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 28.03.2022.   

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 de obras levadas a 

efeito na habitação, habitação unifamiliar, sita na Carreira de Tiro 

n.º 11 -Bairro da Trindade, em Chaves. ------------------------------ 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

A edificação inicial foi construída ao abrigo do alvará de licença de 

obras n.º 587/79, em nome de Manuel Maria Mota Chaves, referente a uma 

habitação unifamiliar composta por r/c e andar com área de 214,00 m2 

III – Localização --------------------------------------------------- 

A edificação localiza-se na Carreira de Tiro n.º 11 -Bairro da 

Trindade, União das Freguesias de Santa Cruz/ Trindade e Sanjurge, em 

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

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

4.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

895/21 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor na Classe 1- 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.1- Cidade de Chaves. 

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). ----------- 

V – Análise Processual --------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 3005/21, vem o requerente solicitar a 

legalização nos termos do disposto no n.º3 do artigo 73-C do RMUE, e 

o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação unifamiliar 

com emissão de autorização de utilização, em virtude de a legalização 

não contemplar obras. ----------------------------------------------- 

A requerente pretende legalizar a habitação, as obras levadas a efeito 

sem controlo prévio, e em desconformidade com o alvará de licença de 

obras n.º 587/79. A habitação unifamiliar é composta por 3 pisos com 

área bruta de construção de 300,00 m2. Houve uma ampliação de 86,00 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

VI –Descrição da Intervenção --------------------------------------- 

O requerente apresenta projeto para legalizar uma edificação destinada 

a habitação unifamiliar com área de implantação de 128,00 m2 de 3 

pisos, perfazendo uma área bruta a legalizar de 300,00 m2. ---------- 

O prédio urbano está descrito no registo da conservatória predial, 

registo n.º 2740/220395 com área de 918,00 m2, da Freguesia de Chaves. 

A certidão de teor matricial refere artigo urbano inscrito na matriz 

sob o n.º 2036 da União das Freguesias de Santa Cruz/ Trindade e 

Sanjurge. ---------------------------------------------------------- 

O projeto apresentado propõe, cave, r/c e andar, com área bruta de 

construção final de 300,00 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 ampliação 

em relação à existente de 86,00 m2. --------------------------------- 

►A intervenção baseia-se na legalização da cave e, alterações 

interiores e nas escadas de acesso exteriores à edificação existente. 

►A intervenção a legalizar não necessita de obras; ------------------ 

VII – Análise Processual -------------------------------------------- 
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Através do requerimento n.º 3005/21, vem o requerente solicitar a 

legalização nos termos do disposto no n.º3 do artigo 73-C do RMUE, e 

o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação unifamiliar 

com emissão de autorização de utilização, em virtude de a legalização 

não contemplar obras. ---------------------------------------------- 

A requerente pretende legalizar as obras na edificação, nomeadamente 

a ampliação da edificação existente, a qual possui uma área bruta de 

construção de 214,00 m2, composta por r/c e andar tendo sido construído 

sem licença a cave com área de 47,50 m2, varandas e alteração das 

escadas com de 38,5 m2. Pretende ainda a autorização de utilização da 

habitação, dado que não necessita de quaisquer obras.  

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 

16/2022 de 17/2. ----------------------------------------------------- 

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

Considerando ainda, que consta do processo, o projeto de arquitetura 

e os termos de responsabilidade em conformidade legal e regulamentar, 

garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis relativamente às especialidades. ------------------------- 

VIII – 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 deferimento das obras realizadas sem controlo prévio – legalização 

da habitação, com a emissão de autorização de utilização. ----------- 

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 Câmara 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  1 394,87 €.  e apresentar certidão de 

registo predial com a retificação das áreas que constam da certidão de 

teor matricial, anexa. ----------------------------------------------                      

IX – 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 são 
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objeto de cálculo ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do 

Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010). ----- 

 

  

Taxa 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   5,5   19,33 106,32 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   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       207,54   €/m  
m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       23,50 ml 

        

 Moradia unifamiliar        

 

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º        

 T = C x m x 0,25       

TOTAL 

= 1 219,27   € 

 

X – 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 efetivada 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 

frações (taxa geral) 
1 

59,25 

€ 

 
58,25 € 

n.º2 Acresce para habitação, por fogo 1 7,05 €  7,05 € 

  TOTAL-1      65,30 € 

SECÇÃO V VISTORIAS        

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 

56,90 

€ 

 
56,90 € 

n.º2- 

 

 a) 

Acresce ao valor referido em 1 por cada unidade de 

ocupação 

Habitação unifamiliar 

 

1 

12,45 

€ 

 

12,45 € 

  TOTAL-2      69,35 € 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO        

Artigo 72.º Autorização de Utilização        

n.º 1 Concessão de autorização de utilização (taxa geral) 1 
29,60 

€ 

 
29,60 € 

n.º2 
Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido 

no número 1  
 

11,35 

€ 

 

11,35 € 

  TOTAL-3      40,95 € 
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  TOTAL-1      65,30 € 

  TOTAL-2      69,35 € 

  TOTAL-3      40,95 € 

  VALOR GLOBAL     
 
175,60 € 

 

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

Chaves, 28 de Março de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira Civil. ------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 29.03.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

01.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.7. LEGALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA SUINICULTURA DE JOFEX UNIPESSOAL, 

LDA EM SÃO PEDRO DE AGOSTÉM. TEM PROCESSO Nº 672/04 E INFORMAÇÃO 

TÉCNICA MUNICIPAL Nº 696/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 29.03.2022. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

A JOFEX, UNIPESSOAL LDA, vem a processo, Proc.º n.º 672/04, apresentar 

projeto de arquitetura/ legalização ao abrigo do artigo 102.º-A do 

RJUE, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 73.ºC do RMUE. ------ 

II – Localização ---------------------------------------------------- 

 A pretensão incide sobre uma edificação, localizado na Estrada de São 

Pedro de Agostém, em Chaves. ---------------------------------------- 

III – Antecedentes -------------------------------------------------- 

O Sr. João Fernandes Xavier possui licenças de obras referentes à 

construção de uma Suinicultura, licenças n.º 145/76, 652/79 e 608/89 

para o local em causa. ---------------------------------------------- 

Em 2004, veio o Sr. João Fernandes Xavier apresentar projeto de 

arquitetura com vista a regularizar os pavilhões existentes, tendo 

sido emitida a informação técnica a 15/09/2005, a qual esteve presente 

em reunião do executivo municipal de 19/09/2005, tendo sido deliberado 

aprovar o projeto. Posteriormente obteve o alvará de licença de obras 

n.º 466/05. --------------------------------------------------------- 

Consta do processo uma ATA CONFERENCIA DECISÓRIA JOFEX com decisão de 

deliberação favorável condicionada. --------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1032/21, vem o requerente solicitar a 

legalização nos termos do disposto no n.º4 do artigo 73-C do RMUE, e 

o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE referente a uma suinicultura, 

habitação e armazéns de apoio, à atividade – Zona A e Zona B, com  a 

emissão de autorização de utilização, em virtude de a legalização não 

contemplar obras. --------------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2300/21, veio apresentar a planta de 

localização de todas as edificações com vista à legalização das mesmas. 
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Foi elaborada a informação n.º 1922/SCOU/2021, na qual foi proposta a 

vistoria de legalização, da qual foi elaborado o auto de vistoria n.º 

42/2021, tendo-se constatado que o projeto apresentado sob 

requerimento n.º 1032/21, não se encontrava em conformidade com o 

existente no local. ------------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2847/21, vem o requerente apresentar novos 

elementos tendentes a dar cumprimento ao solicitado no auto de vistoria 

acima referido, não apresentando as especialidades, nem o documento 

comprovativo da constituição da sociedade solicitado na informação n.º 

2364/SCOU/2021. ---------------------------------------------------- 

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 672/04 

– o terreno situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em 

vigor. -------------------------------------------------------------  

4.1.1 – Parte do terreno na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis 

e na categoria 1.3- Outros Aglomerados. -----------------------------  

4.1.2 – Restante terreno encontra-se na Classe 4- Espaços Agrícolas e 

Florestais, na Categoria 4.3- Espaços Agro-florestais e na Sub-

Categoria 4.3.A- Espaços Agro-Florestais Comuns. -------------------- 

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

O processo n.º 672/04 enquadra-se no preceituado no Dec-Lei 165/2014, 

de 5 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei 21/2016, de 

9 de julho. --------------------------------------------------------- 

V – Análise Processual ---------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1032/21, vem o requerente solicitar a 

legalização nos termos do disposto no n.º4 do artigo 73-C do RMUE, e 

o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE referente a uma suinicultura, 

habitação e armazéns de apoio, à atividade – Zona A e Zona B, com 

emissão de autorização de utilização, em virtude de a legalização não 

contemplar obras. --------------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2300/21, veio apresentar a planta de 

localização de todas as edificações com vista à legalização das mesmas. 

Através do requerimento n.º 69/22, veio a processo apresentar 

elementos, nomeadamente projeto de alterações das edificações com 

vista à legalização das mesmas. ------------------------------------- 

As construções existentes fazem parte de um complexo destinado à 

atividade pecuária, sito num terreno com área de 21 600,00 m2, registo 

n.º 2721/20091008, em nome de Rui Manuel Pereira Xavier. Possui ainda 

documento da constituição da sociedade em nome da JOFEX UNIPESSOAL, 

LDA. --------------------------------------------------------------- 

O complexo da suinicultura, é composto por casa de habitação própria 

e anexos (área de 247,85 m2+ 85,95 m2), garagens de apoio (área de 

422,60 m2), Anexos-habitação do empregado/guarda (área de 91,30 m2), 

Pavilhões e construções de apoio à suinicultura com uma área bruta de 

4 330,55 m2. -------------------------------------------------------- 

Assim, a área de implantação total das edificações é de 4542,15 m2, 

possuindo uma área bruta de construção de 5 178,25 m2. -------------- 

Pretende legalizar todas as obras na edificação, em virtude de não 

possuir licença de utilização, apesar de possuir várias licenças de 

construção para a suinicultura e demais edificações, no entanto, 
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sofreram várias alterações que estão agora representadas no projeto 

apresentado sob requerimento n.º 69/22. ----------------------------- 

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 

15/2022 de 17/02, no qual é referido que deverá o requerente proceder 

à tapagem de um orifício afim de não haver escorrências de águas para 

o terreno do vizinho, do qual se deverá dar cópia ao requerente para o 

devido cumprimento. ----------------------------------------------- 

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

Considerando ainda, que consta do processo, o projeto de arquitetura 

e os termos de responsabilidade em conformidade legal e regulamentar, 

garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis relativamente às especialidades. ------------------------- 

VI – 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 deferimento das obras realizadas sem controlo prévio, no complexo 

da suinicultura com a emissão de autorização de utilização. --------- 

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, bem como  

fotografia onde conste que o orifício a que se faz referencia no n.º5 

do  auto de vistoria nº 15/2022. ------------------------------------- 

A Câmara 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  1 229,55 €.  ---------------------------- 

VII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço da 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 Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 

314/2010. ---------------------------------------------------------- 

VIII – 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 
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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 efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 

 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Artigo 27.  
 Apreciação de operações de construção de 

construção de habitação 
      

1.º Unifamiliar 2 35,30 € 
          

35,30 € 

Artigo 29 
Edifício destinado a indústria ou armazém, 

por cada 100,00 m2 
   

3º Área superior a 1000,00 m2 1 68,40 € 68,40 € 

Artigo 34 Anexos, garagens e outros 1 45,55 € 45,55 € 

 TOTAL-1   149,25 € 

SECÇÃO IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção III APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS       

Artigo 54º  Apreciação de Autorização de Utilização       

nº1 
Autorização de Utilização de edifícios ou 

suas frações (taxa geral) 
1 59,25 € 59,25 € 

n.º2 Acresce para habitação, por fogo 2 7,05 € 14,10 € 

n.º3 Acresce por garagem ou lugar de aparcamento 1 3,45 € 3,45 € 

n.º4 Acresce por unidade de arrumos 2 3,45 € 6,90 € 

n.º7 
Acresce para outros fins não previstos 

anteriormente, por unidade de ocupação 
1 102,6 € 102,60 € 

  TOTAL-2     186,30 € 

SECÇÃO V VISTORIAS       

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 56,90 € 56,90 € 

n.º2- 

 

 a) 

Acresce ao valor referido em 1 por cada 

unidade de ocupação 

Habitação unifamiliar 

 

2 
12,45 € 24,90 € 

d) 
Edifício destinado a indústria ou armazém, 

por cada 100,00 m2 
42 12,45 € 522,90 € 

j) Anexos, garagem ou lugar de aparcamento 2 56,90 € 113,80 € 

  TOTAL-3     718,50 € 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização 

(taxa geral) 
1 29,60 € 29,60 € 

n.º2 
Para habitação, por fogo, acresce ao valor 

referido no número 1  
2 11,35 € 22,70 € 

n.º5 
Edifício destinado a indústria ou armazém, 

por cada 100,00 m2 
42 2,80 € 117,60 € 

n.º6 Anexos, garagem ou lugar de aparcamento 2 2,80 € 5,60 € 

  TOTAL-4     175,50  € 

          

  TOTAL-1     149,25 € 

  TOTAL-2     186,30 € 

 TOTAL-3    718,50 € 

  TOTAL-4     175,50 € 

  VALOR GLOBAL     1 229,55 € 

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

Chaves, 29 de Março de 2022 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Conceição Martins. ------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 31.03.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

01.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.8. SOLICITA RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO A NOS COMUNICAÇÕES S.A. RELATIVA 

A OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA OBRAS DE TELECOMUNICAÇÕES NA FREGUESIA 

DA MADALENA, EM CHAVES. TEM PROCESSO Nº 629/06 E INFORMAÇÃO TÉCNICA 

MUNICIPAL Nº 689/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO 

REI, DATADA DE 28.03.2022. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do email enviado ao Município de Chaves em 01-02-2022, às 

11:20 h, registado nesta unidade orgânica com o nº 332/22, em 10-02-

2022, a promotora voltou a solicitar  esclarecimento relativamente às 

garantias bancárias, prestadas em três processos, nomeadamente o 

registado com o nº 629/06. ------------------------------------------ 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1-Por despacho superior de 27-11-2006, o qual recaiu sobre a 

informação técnica do mesmo dia, foi deferido o licenciamento da 

ocupação do espaço de domínio público, para a construção de obras de 

Telecomunicações, executadas nos arruamentos mencionados no quadro 

Resumo, constantes no processo a folhas nº 29 e nº 30. -------------- 

2.2-Por deliberação de câmara de 30-10-2013, sob proposta da 

informação técnica elaborada a 26-09-2013, foram praticadas as 

seguintes deliberações: --------------------------------------------- 

2.2.1-Deferimento do pedido de receção provisória das obras de 

Telecomunicações, licenciadas por despacho superior de 27-11-2006. --  

2.2.2-Reduzir o valor da caução, prestada mediante a garantia bancária 

nº 332710, emitida pelo Banco Espírito Santo, para o valor de € 437,40 

(quatrocentos e trinta e sete euros e quarenta cêntimos). ----------- 

2.2.3-Comunicar ao Banco Espírito Santo que a garantia bancária 

referida no anterior parágrafo, passaria a ser válida para o montante 

de € 437,40 (quatrocentos e trinta e sete euros e quarenta cêntimos). 

2.3-Mediante o DOCUMENTO DE RECEITA Nº DRI 00/3611, de 13-09-2017, a 

requerente procedeu ao pagamento do valor de 106 €. -----------------  

3-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ---------------------------------------- 

3.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

O pedido tem enquadramento legal no disposto no nº 1 do artigo 87º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei nº 136/2014, de 9/9. -------------------------------------------- 

3.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal ---------------------------------------------------------- 

A pretensão da interessada enquadra-se ainda no disposto no nº 1 do 

artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal. -------------------------------------------------- 

4-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO -----

Por despacho superior que recaiu sobre a INFORMAÇÃO Nº 1100/SCOU/2021, 

de 21-06-2021, foi remetido o processo nº 629/06, à Divisão de Obras 

Públicas, para realização de uma vistoria técnica às respetivas obras 
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de Telecomunicações, realizadas em vários arruamentos da cidade e a 

elaboração do competente Auto de Vistoria, tendo em vista a receção 

definitiva daquelas obras. -----------------------------------------

5-CONSIDERAÇÕES DAS PROPOSTAS DE DECISÃO ----------------------------

Considerando que, no processo consta o AUTO DE VISTORIA, de  18 de 

fevereiro de 2022,  emitido  pela  Divisão de Obras Públicas, com 

vista à  receção definitiva  das  referidas obras de Telecomunicações.-

6-PROPOSTAS DE DECISÃO ----------------------------------------------

Assim, em coerência com  as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e demais legislação,  tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a  

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

6.1-Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se  ao Executivo que  sejam praticadas  as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------

6.1.1-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 27º  do Regulamento  

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, o 

Executivo delibere deferir o pedido de receção definitiva  das obras 

de Telecomunicações. ------------------------------------------------

6.1.3-De acordo com o disposto no nº 3 do artigo 27º do dispositivo 

legal referido no anterior parágrafo, conjugado com o nº 5 do artigo 

54º do RJUE, a caução residual de   437,40 €, poderá ser liberada. --

6.2-Na sequência da deliberação camarária que recair sobre a presente 

informação técnica, dever-se-à comunicar à promotora que a garantia 

bancária emitida pelo Banco Espírito Santo, emitida   em 2 de março 

de 2014 (Garantia nº 332710), da qual se anexa fotocópia, poderá ser 

liberada. ----------------------------------------------------------

6.3- Notificar a promotora do teor das resoluções tomadas pelo 

Executivo, relativamente ao pedido solicitado, bem como dar-lhe a 

conhecer o teor do Auto de Vistoria e da presente informação técnica. 

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

Chaves, 28 de março de 2022 -----------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Conceição Rei. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 31.03.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

04.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.9. SOLICITA VISTORIA TÉCNICA A PRÉDIO URBANO, O REQUERENTE AMADEU 

ÓRFÃO DA CUNHA, NA RUA DR. FRANCISCO GONÇALVES CARNEIRO Nº 24 B EM 

SANTA MARIA MAIOR, CHAVES. TEM PROCESSO Nº 962/20 E INFORMAÇÃO TÉCNICA 

MUNICIPAL Nº 673/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO 

REI, DATADA DE 25.03.2022. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
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Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

2689/20, constante no processo nº 962/20, o  Srº Amadeu Orfão da Cunha, 

residente  na Rua Francisco Gonçalves Carneiro, nº 24 B, 5400 - 275 

CHAVES, na qualidade de proprietário da fração C, situada no prédio 

urbano, descrito na Conservatória do registo Predial de Chaves com o 

nº 727/20080227,  solicitou  vistoria nos termos do disposto no artigo 

90º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto- Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão final. -------------- 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Relativamente ao assunto referido em epígrafe, existem os seguintes 

antecedentes: ------------------------------------------------------ 

2.1-INFORMAÇÃO Nº 13/UVCH/2021, de 13-00-2021, sobre a qual recaiu 

despacho do Sr. Presidente, Dr.º Nuno Vaz de 17-10-2021. ------------ 

2.2-Licença de obras nº 133/82, de 19-02-82, emitida em nome de Amando 

de Melo Morais, referente ao licenciamento de duas moradias (Processo 

nº 76/82). ---------------------------------------------------------- 

2.3-Alvará de licença nº 53/10, de 22-04-2010, emitida em nome de 

Armando de Melo Morais, titulando as alterações à licença inicial nº 

133/82 (Processo nº 56/2010). -------------------------------------- 

3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO    ----------------------- 

No seguimento do pedido de vistoria, registado com o nº 2689/20 ao 

prédio urbano, situado na Rua de Francisco Gonçalves Carneiro, 

descrito na Conservatória do registo Predial de Chaves com o nº 

727/20080227, foram encetados os seguintes procedimentos: ---------- 

3.1-INFORMAÇÃO Nº 2059/SCOU/2021, de 02-11-2021, propondo-se a 

realização de vistoria técnica a 16 de novembro de 2021, ao edifício 

supra referido. ----------------------------------------------------- 

3.2-Mediante o ofício com a referência 422/DOTGU/2021, datado de 08-

11-2021 e registado no Serviço de Expediente com o nº 3269 o Srº, 

Amadeu Órfão da Cunha,  na qualidade de proprietário da fração C, do 

referido imóvel  tomou  conhecimento  do dia previsto para a 

concretização da  vistoria técnica ao edifício  supra referido. ----- 

3.3-Realização no dia 16 de novembro de 2021, de uma vistoria técnica, 

a que se refere o artigo 90º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, com vista a verificar as condições de segurança e 

salubridade, do imóvel construído no prédio urbano, descrito na 

Conservatória do registo Predial de Chaves com o nº 727/20080227. --- 

4-PARECER ---------------------------------------------------------- 

4.1-No seguimento do despacho da Chefe de Divisão desta unidade 

orgânica, Srª Arqtª Sofia Costa Gomes, de 05-11-2021, o qual recaiu 

sobre a INFORMAÇÃO Nº2059/SCOU/2021, foi realizada vistoria técnica 

no dia 16-11-2021, ao prédio urbano descrito na Conservatória do 

registo Predial de Chaves com o nº 727/20080227, a que se refere o 

artigo 90º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com ulteriores 

alterações, da qual foi lavrado AUTO DE VISTORIA TÉCNICA, anexo, o 

qual se reproduz para todos os efeitos legais, na presente informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

4.2- O parecer conclusivo da Comissão de Vistorias foi de que, não 

existem indícios que as referidas obras de reabilitação ponham em 

causa a segurança e a salubridade do edifício destinado a habitação 

coletiva, arrumos, comércio e ou serviços, nos termos do disposto no 

nº 2 do artigo 89º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com 

posteriores alterações. --------------------------------------------- 

4.3-O edifício foi objeto de obras de reabilitação, pelo seu exterior, 

com alteração das fachadas dos alçados, estando essas obras sujeitas 

a licença administrativa, nos termos do disposto na alínea c) do nº 2 

do artigo 4º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 
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aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

5-PROPOSTAS DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e Regime Jurídico da Reabilitação Urbana tomo a liberdade de sugerir 

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

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

• Delibere tomar conhecimento do Auto de Vistoria elaborado pela 

Comissão de Vistorias, em 16 de novembro de 2021, a que se refere o 

artigo 90º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações. --- 

• Notificar os proprietários de todas as frações para a legalização 

das obras de reabilitação do edifício, pelo seu exterior, com alteração 

das fachadas e dos sues alçados, no prazo de 60 dias, trabalhos já 

realizados e não licenciados pela Câmara Municipal de Chaves, nos 

termos do disposto no nº 1 do artigo 102º- A do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, com posteriores alterações. ------------------------------- 

• Decorrido o prazo mencionado no anterior parágrafo, o presente 

processo registado com o nº 962/20 deverá ser remetido a estes Serviços 

Técnicos, para apreciação do estado do processo. -------------------- 

5.2--Dê-se a conhecer a resolução que recair sobre a presente 

informação técnica aos seguintes proprietários: --------------------- 

• Laura Conceição Gonçalves Estrela Bastos, Rua Drº Francisco 

Gonçalves Carneiro, nº 24 A, 5400 – 275 CHAVES (proprietária da fração 

B). ---------------------------------------------------------------- 

• Amadeu Órfão Cunha, Rua Dr.º Francisco Gonçalves Carneiro, nº 24 

B, 5400 – 275 CHAVES (proprietário da fração C). -------------------- 

• Armando de Melo Morais, Rua do Olival nº 8, 5400 – 163 CHAVES 

(proprietário das frações A, D e E). ------------------------------- 

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

Chaves, 25 de março   de 2022 ---------------------------------------

A Técnica Superior, Conceição Rei. ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 31.03.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

04.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.10. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO DE MÓNICA ISABEL GARCIA DA FONTOURA 

CARNEIRO NA AVENIDA NUNO ÁLVARES Nº 19, EM SANTA MARIA MAIOR, CHAVES. 

TEM PROCESSO Nº 110/18 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 731/SCOU/2022 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 

01.04.2022. -------------------------------------------------------- 
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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. Pretensão do requerente --------------------------------------- 
Vem a Sr.ª Mónica Isabel Garcia da Fontoura Carneiro na qualidade de 

proprietária através do requerimento  nº 3026/21 nos termos do disposto 

no artigo 9º e 102º-A do Regime Jurídico da Urbanização  e  da  

Edificação (doravante  designado  por  RJUE)  e com base no artigo  

73.ºC  do  Regulamento Municipal   da   Urbanização   e   da   Edificação   

(de   seguida   designado   por   RMUE)solicitar a   legalização    de  

obra  de alteração ao imóvel,  licenciado através do alvará n.º 125/18, 

apresentando  o respetivo projeto de alterações. -------------------- 

1.2. Localização --------------------------------------------------- 
O prédio urbano situado na Avenida Nuno Alvares em Chaves, freguesia 

de Santa Maria Maior Chaves sobre o qual recaiu a presente operação  

urbanística  encontra-se  descrito  na conservatória do registo predial 

sob o nº 174/20060224 e na matriz urbana n.º889 da freguesia de Santa  

Maria  Maior, possuindo  uma  área  total  de  600m2 de área coberta 

e 175m2  de área descoberta  de 425m2. ------------------------------ 

1.3. Antecedentes -------------------------------------------------- 
Por consulta no arquivo municipal verificou-se existir o processo nº20 

do ano de 1962 que culminou na licença de obras nº 404/62 destinada  

à  construção  de  um  edifício  destinado  a  duas moradias cada uma 

com área bruta de 175,5m2 composta de cave, r/c e andar. Possui assim, 

o imóvel no seu todo uma área bruta de construção de 351m2 numa área 

de implantação de 117m2. O mesmo alvará licenciou os muros frontais  

confrontantes  com  a  avenida  numa  extensão  de 20metros. -------- 

Por alvará nº 125/18 foi licenciada a obra de reconstrução de imóvel, 

alteração de uso (alteração do uso de moradia bifamiliar para moradia 

unifamiliar de tipologia T4) e aumento de área em 9m2   com aumento 

de altura de fachada destinado a habitação nos termos da alínea c) do 

ponto 2 do artigo 4 do RJUE (Regime jurídico de edificações e 

urbanização). ------------------------------------------------------ 

Por requerimento nº1035/19 e    nº1322/19 foi apresentado projeto  

(arquitetura  e  especialidades) correspondentes  à  alteração    à  

licença  de  obras  nº125/18    onde era previsto    um aumento de  

área  coberta  de  25,3m2    em  relação  ao  projeto  apresentado 

inicialmente(LO  nº125/18).  Foi praticada a caducidade das alterações 

à LO nº 125/18(requerimentos nºnº1035/19 e    nº1322/19). ----------- 

2. Enquadramento do pedido ---------------------------------------  

2.1. Enquadramento no regime jurídico ------------------------------ 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto nos 

artigos 102º e 102.º-A do RJUE. ------------------------------------- 

2.2. Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC - Procedimento  

de  legalização  de operações urbanísticas do Regulamento n.º 732/2015, 

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal  da  Urbanização  

e  da  Edificação. Refira-se que por este articulado, nomeadamente o 

disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação 

será titulada por alvará de utilização (no caso da presente  

alteração), no qual deverá constar a menção expressa que a alteração 

à LO nº125/18 a que respeita o  pedido que foi objeto de legalização. 

2.3. Enquadramento da pretensão nas disposições do PDM ------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à  

escala  1/10.000, apresentadas  pelo  interessado  e  de  acordo  com  

as  plantas  de  ordenamento do  Plano  Diretor Municipal,  constata-

se que o  prédio  a  que  se  reporta  o  pedido  em  análise se insere  



                                                                F. 130 

                                                                  _____________________ 

 
em  espaço  da Classe1 -espaços urbanos e urbanizáveis, na categoria 

U1–Cidade de Chaves. ------------------------------------------------ 

Segundo a planta de condicionantes, do PDM de Chaves, sobre o terreno 

do interessado não impede servidão e/ou restrição de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

3. Análise ------------------------------------------------------- 

3.1. Análise da instrução do processo ------------------------------ 
O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE por se 

tratar de uma legalização no que implica as alterações introduzidas. 

3.2. Características gerais da pretensão ---------------------------  
O presente pedido visa retratar as alterações efetuadas ao licenciado 

por alvará último nº125/18. -----------------------------------------  

As alterações efetuadas e no essencial foram as seguintes: ---------- 

Remoção de escada exterior, alteração de padrões de cores 

reconfiguração de vãos exteriores, Execução de uma parede lateral. -- 

Alteração no interior resultante da reconfiguração de espaços. Houve 

ainda alteração da configuração do muro frontal. -------------------- 

No computo geral o edificado ficará com as seguintes características: 

 
Assim verifica-se que a ampliação preconizada, em relação à LO nº125/18 

é de 6.30m2. -------------------------------------------------------- 

As alterações objeto de legalização enquadram-se no artigo 19 do 

regulamento do PDM, dado que vai ao encontro da cércea existente no 

arruamento. -------------------------------------------------------- 

3.3. Análise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------ 

O procedimento de legalização foi procedido de vistoria prévia em 

conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE que tem 

como objetivo apurar o estado geral de conservação da edificação, bem 

como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que, 

sobre a matéria, possa ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal 

diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham 

instrutoriamente o procedimento de legalização. Na conclusão praticada 

no auto de vistoria nº17/2021, a comissão considerou que não há 

necessidade de obras de correção, ressalvando, no entanto, a 

necessidade de colocação de corrimão em escada interior. ------------  

4.CONCLUSÃO     ----------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

4.1.A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída. ---- 

4.2.O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 

diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 
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5.PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

5.1. Atendendo a todo o supra citado no ponto 3 da presente informação 

e conclusão descrita no ponto 4, sou a propor o deferimento do pedido 

de legalização da operação urbanística correspondente à alteração à 

licença de obras nº125/18. ------------------------------------------ 

5.2. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

5.3.Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização da obra de alteração  da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização (digo averbamento), instruído de acordo 

com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. Refira-

se ainda que a emissão do título-autorização de utilização, com menção 

expressa que a alteração à edificação licenciada por alvará nº 125/18 

foi sujeita ao procedimento de legalização, ficará ainda condicionada 

ao pagamento das correspondentes taxas municipais. ------------------ 

Nos termos do artigo nº117 do RJUE e em conformidade com o Regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais devidas pela realização 

de operações urbanísticas para o concelho de Chaves, foi calculado o 

seu valor em 172.21€, de acordo com mapa de medição em anexo: ------- 

Anexo: Cálculo do valor das taxas municipais ------------------------ 

-Cálculo das taxas administrativas-(TA) ----------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de edificação    
n.º 17 

Emissão de aditamento ao alvará 1 40,80 € 40,80 € 

nº18  Aumento de área bruta de construção 6,3 3,35 € 21,11 € 

 TOTAL   
 61,91 € 

Cálculo das Taxas de infraestruturas -TI    ------------------------- 

Não há lugar a pagamento de taxas por se tratar de um aumento de área 

inferior a 20m2. ---------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU  --------------- 

 

  Autorização de utilização Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização (taxa geral) 1 29,60 € 29,60 € 

n.º 2 Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido no 

número 1 
1 11.35 € 11.35 € 

  TOTAL      40.95€ 

 

- Cálculo das taxas de vistorias TV -------------------------------- 

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       
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Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 

Taxa geral para a realização de vistoria 
1 

56.90 

€ 
56.90€ 

n.º 2 
Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação  1   

2j) 

Habitação unifamiliar 
1 

12.45 

€ 
12.45 € 

  TOTAL      69.35 € 

Valor total das taxas ----------------------------------------------- 

taxas administrativas -TA 61,91 €  

taxas de autorização de utilização TAU         40.95 €  

taxas de vistorias TV 69.35 €  

Valor total  172.21€  

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

Chaves,1 de abril de 2022 -------------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Maria João Chaves. ----------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 01.04.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

01.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.11. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, VIVENDA SANTOS Nº 29, DA 

REQUERENTE ADELINA MARIA BAPTISTA SANTOS FARIA, NA RUA DO CANEIRO, 

UNIÃO DE FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES. TEM PROCESSO Nº 840/21 E 

INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 726/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 31.03.2022. -------- 

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 834/22, referente ao processo n.º 

840/21, a Sr.ª Adelina Maria Baptista dos Santos e a Sr.ª Maria Otília 

Baptista dos Santos Faria, apresentam elementos, relativos ao pedido 

de legalização das obras de ampliação1, de uma habitação unifamiliar 

e da construção2 de anexos, sito na rua do Caneiro, n.º 29 – Vivenda 

Santos, 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 1.947,13 m2 e está 

inscrito na matriz urbana com o n.º 426 descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1104/20210729, da União das freguesias da 

Madalena e Samaiões. ----------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

                                                           
1 «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; --------------------------------------------------------- 
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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2.1- Licença de obras n.º 674/73, para construção de “um prédio de 

r/chão e andar, com a área de 411,96 m2 e referente a dois fogos”; -- 

2.2- Licença de utilização n.º 11/75, para habitação (2 fogos); ----- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Modelo 1 do IMI; -------------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do Plano 

Diretor Municipal; --------------------------------------------------  

- Planta de localização à escala 1:15.000 e 1:5.000; --------------- 

- Levantamento fotográfico ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------------------  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade; ------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 500; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;     ---------------------------------------- 

- 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; ----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto do condicionamento 

acústico; ----------------------------------------------------------      

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------ 

- 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 uma habitação unifamiliar e da 

construção de anexo. ------------------------------------------------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor 
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Municipal, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – 

Espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ----- 

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 - Servidão aeronáutica, relativa ao Aeródromo de Chaves; ---- 

4.2.2.2- O prédio urbano insere-se ainda em área do Aproveitamento 

Hidroagrícola da Veiga de Chaves (AHVCH); --------------------------- 

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- As requerentes pretendem a legalização da ampliação de uma 

habitação unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção 

de 239,78 m2 e de anexo com a área de 125,00 m2. Existe um aumento de 

área de 239,78 m2, relativamente à construção licenciada ao abrigo da 

licença de construção n.º 674/73. ----------------------------------- 

5.2- As requerentes propõem assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 1.947,13 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação da habitação = 177,03 m2; --------------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 239,78 m2; ---------------- 

- Área de implantação do anexo = 125,00 m2; ------------------------- 

- Área bruta de construção do anexo = 125,00 m2; -------------------- 

- Número de pisos da habitação e anexo = 1; ------------------------ 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T4; ----- 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea da habitação = 5,77 metros; -------------------------------- 

- Volumetria = 1.103,13 m3; ----------------------------------------- 

5.3 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-02-24, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”16/2022”, cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 543/SCOU/2022, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2022-03-22. -------------------------------------- 

5.4-Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de haver 

necessidade de ser completado/esclarecido o projeto de legalização 

apresentado, designadamente, ao nível dos documentos comprovativos de 

titularidade apresentados e da conservação dos anexos. O requerente 

apresentou sob requerimento n.º 834/22, datado de 28 de Março de 2022, 

peças escritas, contemplando as correções sugeridas no “Auto de 

Vistoria n.º ”16/2022”. --------------------------------------------- 

5.5- Face à servidão aeronáutica (Aeródromo de Chaves), que impende 

sobre o prédio e nos termos do disposto no n.º1 artigo 13-B.º, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), o requerente 

consultou, a entidade, ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil, a 

qual, emitiu parecer favorável datado de 22 de Outubro de 2021. ----- 

5.6- De acordo com o reportado no “Auto de Vistoria n.º ”16/2022”, a 

edificação secundária necessita de obras de conservação e de parecer 

da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGDAR), 

relativamente à sua exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga 

de Chaves (AHVCH), nos termos do artigo 17.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

5.7- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
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Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.8- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 5,77 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é esta a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------ 

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

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com 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 306,92 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 

136,65 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 443,57 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 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- A presente operação urbanística, consubstanciada na legalização 

das obras de ampliação de um edifício destinado a “habitação 

unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos existentes e a manter 

na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos à via pública com a 

qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido, pode -se concluir 

que projeto em causa respeita as regras e parâmetros de 

edificabilidade, previstos no artigo 19.º da Alteração e Republicação 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------------------------- 

8.3 – A edificação é servida por arruamento público pavimentado, 

betuminoso e possui ligação à rede pública de água e esgotos. ------- 

8.4- Considerando, que o anexo carece de obras de conservação e da 

exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves (AHVCH), 

a aprovação, desta edificação secundária, ficará dependente da 

realização das referidas obras e da obtenção da exclusão da área onde 

se projeta, emitido pela entidade - Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGDAR). -------------------------------------- 

8.5- Considerando, que a edificação principal, destinada a habitação 

unifamiliar, não está dependente da edificação secundária, destinada 

a anexo de apoio, a qual, diga-se, não pode ser ainda objeto de 
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legalização, face à necessidade de obras de conservação e da obtenção 

da exclusão, do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves 

(AHVCH). ----------------------------------------------------------- 

8.6- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, na edificação principal, destinada a habitação unifamiliar, 

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 a 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, as 

interessadas deverão, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 

73.º- C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 177,03       177,03 

Piso 2 122,25    122,25 

Anexo     125,00   125,00 

TOTAL     424,28 

 QUADRO I --------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)     ------- 

 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 1 0,26 0,26   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - 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 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,28     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   239,78 m2 
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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 = 306,92   € 

 QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 1 79,75 € 79,75 € 

Art.76, 

n.º6 Vistoria 
 56,90€ 

       

56,90 € 

  TOTAL      136,65 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………….∑ 306,92 € + 136,65 € = 443,57 €. -- 

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

Chaves, 31 de Março de 2022 -----------------------------------------  

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Branca Gil Ferreira. --------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 31.03.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

04.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.12. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE CONCEIÇÃO DOS PRAZERES 

– CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE, NA FONTE DO LEITE DE BAIXO, BAIRRO 

DE S. VICENTE DE PAULO EM SANTA MARIA MAIOR, CHAVES. TEM PROCESSO Nº 

228/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 732/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 31.03.2022. ------- 

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 2519/21, 400/22 e 864/22, referente 

ao processo n.º 228/21, o Sr.º Eusébio Alves, advogado, na qualidade 

de procurador da Sr.ª Conceição Prazeres, cabeça de casal da herança 

de, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 



                                                                F. 138 

                                                                  _____________________ 

 
de ampliação3, de uma habitação unifamiliar, sito, na Fonte do Leite 

de Baixo – Bairro S. Vicente Paula, freguesia de Santa Maria Maior no 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total de 398,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3554 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4128/20220201, da freguesia de Santa Maria 

Maior. -------------------------------------------------------------  

1.3- De acordo com a Certidão das Finanças – Modelo 1 do IMI, o prédio 

urbano tem a área total de 309,80 m2 e está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 3554, da freguesia de Santa Maria Maior. ------------------ 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de construção n.º 22/88, para “construção de um prédio 

de habitação, de cave, r/chão e 1.º andar, com a área de 199,00 m2”.  

2.2- Processo n.º 228/21, relativo a pedido de emissão de alvará de 

autorização de utilização, indeferido por despacho superior, datado 

de 29 de Julho de 2021. -------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do Plano 

Diretor Municipal; --------------------------------------------------  

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e do projeto de arranjos 

exteriores, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis; --------------------------------------------------------  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de caráter profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição; --------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades; - 

- 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; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do Topógrafo; ------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

                                                           
3 «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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- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade; ----------------- 

 - Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade; ----- 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto de 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de segurança contra 

incêndio e Ficha de Segurança Contra Incêndio; ----------------------              

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 ampliação de um edifício. ------------------------------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

43.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 

1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. - 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar de cave e r/chão, com a área bruta de construção de 267,60 

m2. Existe um aumento de área de 68,60 m2, relativamente à construção 

licenciada ao abrigo da licença de construção n.º 22/88. ------------ 

5.2- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: --------------------------------- 

- Área do lote = 309,80 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação = 133,80 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 267,60 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos = 2; ---------------------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T2; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea = 7,50 metros; --------------------------------------------- 

- Volumetria = 749,20 m3; ------------------------------------------- 

5.3 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2021-11-25, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”43/2021”, cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 2313/SCOU/2021, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2021-12-22. -------------------------------------- 

5.4- Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de haver 

necessidade de ser completado/esclarecido o projeto de legalização 

apresentado, designadamente, ao nível do documento comprovativo de 

titularidade. ------------------------------------------------------ 

5.5- O requerente apresentou sob o requerimento n.º 400/22, datado de 

16 de Fevereiro de 2022, Certidão da Conservatória do Registo Predial, 

a qual, não reproduz a área do terreno de acordo com o levantamento 

topográfico. Posteriormente e através do requerimento n.º 864/22, 

datado de 30 de Março de 2022, apresenta o Modelo 1 do IMI, com a área 

retificada e de acordo com o levantamento topográfico. -------------- 

5.6 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 
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edifício de habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das 

obras de construção. ------------------------------------------------ 

5.7- A construção segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.8- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 7,50 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------ 

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

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, do autor 

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À 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 89,18 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 

148,00 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 237,18 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação de um edifício destinado “habitação 

unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos existentes e a manter 

na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos à via pública com a 

qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido, pode -se concluir 

que o projeto em causa respeita as regras e parâmetros de 

edificabilidade, previstos no artigo 19.º da Alteração e Republicação 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------------------------- 

8.3 - A edificação é servida por arruamento público, em betuminoso e 

possui ligação à rede pública de água e esgotos. -------------------- 

8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o 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 
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que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista. ------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, com 

área retificada (de acordo com o levantamento topográfico) e uma vez 

que, tal condicionante é indispensável, para a legalização das obras 

de ampliação da habitação unifamiliar, o requerente ficará vinculado, 

a apresentar a Certidão atrás referida, aquando da apresentação do 

subsequente pedido de emissão de autorização de utilização e caso a 

câmara delibere favoravelmente, o pedido de legalização, das obras 

patenteadas no presente projeto. ------------------------------------ 

8.6- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

construção, o título a emitir, será o Alvará de Autorização de 

Utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

     b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2)     ------------------------------------------------------ 

PISO 
 
Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 
 
133,80       133,80 

Piso 1 
 
133,80       133,80 

TOTAL 
 
267,60 0,00 0,00 0,00 267,60 

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   
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Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,51 0,51   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,30     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   68,6 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 = 89,18   € 

QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
  

n.º 2 
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2   79,75 € 0,00 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 1 91,10 € 91,10 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

102,60 

€ 
0,00 € 

Art.º 76, 

n.º 6 Vistoria 
1 56,90 € 56,90 € 

  TOTAL      148,00 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………..∑ 89,18 € + 148,00 € = 237,18 € 

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

Chaves, 31 de Março de 2022 -----------------------------------------  

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Branca Gil Ferreira. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 01.04.2022: -----  

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

04.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.13. LEGALIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HERCULANO JOSÉ DA SILVA 

ARAÚJO NO LUGAR DO SEARA EM SANTA CRUZ DA CASTANHEIRA, FREGUESIA DE 

SANFINS DA CASTANHEIRA. TEM PROCESSO Nº 175/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA 
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MUNICIPAL Nº 2/SAA/2022, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 

05.01.2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

508/21, o requerente, solicitou a legalização de uma operação 

urbanística, consubstanciada em obras de construção, de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar, no lugar do Seara, Santa Cruz da 

Castanheira, na freguesia de Sanfins da Castanheira. ---------------- 

2 – Fundamentação --------------------------------------------------- 

Em reunião de Câmara, realizada em 29/04/2021, sob a Informação nº 

679/SCOU/2021, o Executivo Municipal deliberou por unanimidade 

concordar com a mesma, na intensão de indeferir o pedido de legalização 

da operação urbanística, tendo sido o requerente notificado, pelo 

oficio nº 265/DOTGU/2021, em 20/05/2021, e informado de que dispunha 

de 30 dias para, querendo, vir a processo, dizer o que se lhe oferecer 

sobre o sentido de decisão. ----------------------------------------

Decorrido esse prazo, o interessado não veio, até à presente data, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão tomada 

pela Câmara Municipal constante nessa informação, nem foram 

apresentados quaisquer elementos.  ----------------------------------

3– Da Proposta em sentido estrito ----------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 20.º do DL n.º 555/99 de 

16 de dezembro e ulteriores alterações), propõe-se a adoção da seguinte 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de licenciamento de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 20.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pelo Presidente com delegação de 

competências da Câmara Municipal, de acordo com o teor da proposta n.º 

5/GAPV/2021, aprovado por deliberação do executivo municipal a 

19/10/2021; --------------------------------------------------------

b)Estes serviços são do entendimento que seja tornando definitivo o 

indeferimento do pedido solicitado, de acordo com o disposto nos 

artigos 126.º e 127.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; -- 

c) Tendo em conta que o pedido apresentado tem enquadramento legal no 

disposto no artigo 102.º-A, do Decreto Lei n.º 555/99, por se reportar 

à legalização das obras de construção de uma habitação unifamiliar e 

que foram executadas obras sem controlo prévio por parte da 

Administração, sugere-se, que todo o processo seja encaminhado para a 

Divisão de Administração Geral, para se encetarem os procedimentos 

entendidos por convenientes; ----------------------------------------

d) Neste contexto e após a adoção do projeto de decisão antes proposto, 

deverá ser notificado o requerente. ---------------------------------

À consideração superior da Chefe de Divisão, Arq.ª Sofia Costa Gomes. 

Chaves, 5 de janeiro de 2022   ------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Paula Dias. ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04.04.2022: -----

Atenta ao teor da presente informação, sou a propor que superiormente 

seja adotado projeto de decisão conducente ao indeferimento do pedido 

em causa, nos termos e para os efeitos do item “3 – Da proposta em 

sentido estrito” desta informação. Neste contexto e após a adoção do 

projeto de decisão antes proposto, deverá ser notificado o requerente. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 
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05.04.2022: --------------------------------------------------------

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

 

 

2.14. LEGALIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ILDA SEVIVAS DE CARVALHO 

GAMA NA RUA DOS PASSADOUROS, Nº 7, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE. TEM PROCESSO Nº 207/20 E INFORMAÇÃO TÉCNICA 

MUNICIPAL Nº 514/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA DIAS, DATADA DE 

16.12.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento ---------------------------------------------------   

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

450/20, a requerente, solicitou a aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de construção, de um edifício de habitação coletiva, sito, na rua dos 

Passadouros, n.º 7 – Santa Cruz, na União das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge. -------------------------------------------

2 – Fundamentação ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 22/06/2020, sob a Informação nº 

904/SCOU/2020, o Executivo Municipal deliberou por unanimidade 

concordar com a mesma, na intensão de indeferir o pedido de 

licenciamento, tendo sido a requerente notificada, em 17/07/2020, e 

informada de que dispunha de 10 dias para, querendo, vir a processo, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão. -------------

Decorrido o prazo concedido, nada foi acrescentado ao processo que 

pudesse alterar tal proposta de decisão. ---------------------------  

3– Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------

Tendo em conta que o prazo concedido já foi ultrapassado, e que a 

interessada não veio a processo, dizer o que se lhe oferecer nem foram 

apresentados quaisquer elementos que contrariem o sentido da decisão 

tomada pela Câmara Municipal e na informação acima identificada, 

coloca-se à consideração superior do Sr. º Presidente da Câmara, no 

âmbito das competências delegadas em reunião de Câmara de 19/10/2021, 

a seguinte estratégia procedimental: -------------------------------- 

1. O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

para que o Executivo Municipal adote deliberação, tornando definitivo 

o indeferimento do pedido solicitado, de acordo com o disposto nos 

artigos 126.º e 127.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. – 

2. Tendo em conta que o pedido apresentado tem enquadramento legal no 

disposto no artigo 102.º-A, do Decreto Lei n.º 555/99, por se reportar 

à legalização das obras de construção de uma habitação unifamiliar e 

que foram executadas obras sem controlo prévio por parte da 

Administração, sugere-se, que todo o processo seja encaminhado para a 

Divisão de Administração Geral, para se encetarem os procedimentos 

entendidos por convenientes. --------------------------------------- 

3. Notificar a requerente, por escrito, da decisão praticada pela 

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

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

Chaves, 16 de dezembro de 2021 --------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Dias. -----------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
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URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04.04.2022: ----- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------

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

05.04.2022: --------------------------------------------------------

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 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

1 - OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1.1. RELATÓRIO DE GESTÃO - LOTES 9 E 13 - REQUALIFICAÇÃO DA AV. TENENTE 

VALADIM (PAMUS 1.6) E AV. SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - ARTIGO 290.º- 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 10. -- 

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

2022.03.11. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo municipal para conhecimento. ---------- 

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

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

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

 

 

1.2. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - CASAS 

NOVAS E REDONDELO - RESTITUIÇÃO EXCESSO DE GARANTIA ----------------- 

Foi presente a informação nº 218/2022, 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 125 de 30 de junho de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção de Estação 

de Tratamento de Águas Residuais – Casas Novas e Redondelo”.--------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de agosto de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Construções Quatro de Maio, 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 30 de agosto de 2017.------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 252.565,00€ (Duzentos e 

cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco euros), acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.---------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 150 dias.----------------------------- 
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6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 11 de Setembro de 2017.---------------------------------- 

7. O Adjudicatário tomou conhecimento da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde para a fase de execução da obra a 12 de outubro de 

2017.--------------------------------------------------------------- 

8. O prazo de execução da obra, foi prorrogado a título gracioso até 
7 de dezembro de 2018.----------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 29 de novembro de 2018, o Município de Chaves aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude de não estar disponível o terreno 

para alargamento do caminho de acesso à Etar e, não haver autorização 

por parte das Infraestruturas de Portugal para travessia do coletor 

na EN103, com início e 12 de novembro de 2018, e fim em 29 de julho 

de 2020.------------------------------------------------------------ 

10. O Município de Chaves, de harmonia com a deliberação camarária 
tomada em reunião ordinária do dia 17 de agosto de 2020, aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude de não haver parecer favorável da 

entidade Infraestruturas de Portugal para travessia do coletor na 

EN103, com início em 11 de agosto de 2020, em fim em 25 de fevereiro 

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

11. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de abril de 2021, o Município aprovou trabalhos a 

amenos no valor de 70.946,75€.--------------------------------------- 

12. A receção provisória tem data de 27 de maio de 2021.------------- 
13. A entidade e executante, através ofício que deu entrada nos 

serviços do Município com o n.º 342 do dia 11 de janeiro de 2022, vem 

solicitar a restituição do excesso de garantia bancária, uma vez que 

na empreitada existiram trabalhos menos.----------------------------- 

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

1. De acordo com informação n.º 150/2021, aprovada em Reunião de 

Câmara do dia 1 de abril de 2021, foram aprovados trabalhos a menos 

no valor de 70.946,75€.---------------------------------------------- 

2. Tal redução ao preço contratual, implica a redução dos valores 
retidos como garantia, na proporção do referido valor a menos.------ 

3. De acordo com a Clausula 7.º do Contrato, o empreiteiro prestou 
caução através de Depósito Garantia efetuado na tesouraria, através 

de Guia n.º DRG 00/156 do dia 14 de abril de 202117, no valor de 

12.628,25€, correspondente a 5% do valor do contrato.---------------- 

4. Tendo em consideração que o valor do contrato foi reduzido em 
virtude da existência de trabalhos a menos, deverá igualmente ser 

reduzida a caução prestada no contrato da empreitada, no valor 

proporcional dos trabalhos a menos.---------------------------------- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

Face ao exposto, e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de fato acima enunciadas, 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) Aprovação da redução da caução prestada, no contrato de empreitada 
no valor de 3.547,34€;----------------------------------------------- 

c) Caso a presente informação seja aprovada, dar conhecimento da mesma 
à Divisão de Gestão Financeira.-------------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 4 de abril de 2022------------------------------------------- 

O Técnico-----------------------------------------------------------

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Ofício do pedido 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.04.04. – 

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 

2022.04.08. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DA EM 502 TRAVANCAS E ENTRONCAMENTO DE 

DADIM” – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS ------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 213/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 
da Republica, II Série, n.º 162 de 20 de agosto de 2021, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“Pavimentação de troço da EM 502 Travancas-Argemil e entroncamento de 

Dadim”.------------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19 de outubro de 2021, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e 

Obras Publicas, S.A.”, a execução da referida empreitada.------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 24 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 209 000,00 € (duzentos e 

nove mil euros) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar:------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 60 dias.-------------------------------- 

• Data da consignação: 25 de novembro de 2021------------------------ 

• Data da comunicação da aprovação do PSS fase obra: 25 de janeiro de 
2022.--------------------------------------------------------------- 

5. A empreitada consiste na requalificação do troço de estrada EM502, 
em Travancas e do entroncamento para Dadim. Prevê-se o alargamento da 

faixa de rodagem e a requalificação do pavimento com massas 

betuminosas. Pretende-se dotar a via de comunicação, com melhores 

condições de conforto e segurança para os utentes.------------------- 

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

1. Dada a especificidade da obra, os trabalhos mais significativos a 
executar, respeitam à aplicação de massas betuminosas a quente, em 

toda a extensão da zona a intervir. Para este tipo de trabalhos, prevê 

o Caderno de Encargos que, a temperatura de compactação das misturas 

betuminosas a quente, seja da ordem do 140-160ºC e que esta operação 

não seja efetuada com temperaturas do ar inferiores a 10º centigrados. 

Neste contexto, só foi possível executar o entroncamento para Dadim, 

cujas condições atmosféricas, na data do inicio dos trabalhos o 

permitiram.--------------------------------------------------------- 

As temperaturas abaixo dos 10ºC e as amplitudes térmicas elevadas, 

fazem-se sentir durante o inverno, não reunindo as condições 

necessárias para a correta execução dos trabalhos.------------------- 

2. Tratando-se de uma via de comunicação com considerável afluência, 
seria de todo constrangedor, iniciar os trabalhos e condicionar o 
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transito automóvel por período de tempo superior ao previsto, 

considerando a previsibilidade de não se poderem aplicar as massas 

betuminosas a quente de forma regular e continua.-------------------- 

3. Para o inicio dos trabalhos, torna-se necessário ocupar parte da 
via, o que irá condicionar o transito automóvel, provocando 

inevitáveis demoras e mais cuidados aos seus utilizadores, pelo que 

será de todo prudente e necessário suspender o prazo de execução da 

empreitada.---------------------------------------------------------

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

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte procedimento:--------- 

1. Submeter ao órgão executivo, a autorização da suspensão dos 

trabalhos da empreitada, desde o dia 1 de fevereiro de 2022, até ao 

dia 15 de abril de 2022 data em que se prevê existirem condições para 

se retomarem os trabalhos.------------------------------------------- 

2. O pedido de suspensão apenas poderá ser deferido nas condições 
mencionadas no artigo nº367 do CCP, ou seja, desde que não implique 

assunção de quaisquer encargos por parte deste Município.------------ 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada, para se proceder à outorga do auto de suspensão nos 

termos da presente informação.--------------------------------------- 

À consideração Superior---------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 25 de março de 2022----------------------- 

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

(Madalena Branco)---------------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.04.07. – 

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 

2022.04.08. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DESDE A ROTUNDA DO TECNOPOLO ATÉ À 

PONTE DE VILA VERDE DA RAIA – LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES – 3.º ANO  

Foi presente a informação nº 210/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento por concurso público, 
tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação da 

Estrada desde a Rotunda do Tecnopolo I até à Ponte de Vila Verde da 

Raia”.-------------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação em reunião de Câmara de dia 2 de 

novembro de 2017, 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, 16 de janeiro 

de 2018.------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 221.380,00€ (Duzentos e 

vinte e um, trezentos e oitenta euros), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições:--- 
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• Prazo de execução da obra: 45 dias.---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 16 de fevereiro de 2018.------------ 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada aos 13 dias do 

mês de março de 2018------------------------------------------------- 

7. A receção provisória ocorreu em 11 de março de 2019.----------- 
8. A empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no 
valor de 15% do valor da caução, correspondente ao terceiro ano após 

a receção provisória, de acordo com o estabelecido na alínea c) do 

n.º5 do artigo 295.º CCP.-------------------------------------------- 

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

1 – Face ao solicitado, a fiscalização deslocou-se ao local onde 

decorreram os trabalhos, tendo em vista a avaliação do estado dos 

mesmos.------------------------------------------------------------- 

2 – Verifica-se, no final do troço, já na aldeia de Vila Verde da 

Raia, ocorreram abatimentos nos pavimentos.-------------------------- 

3 – Tais abatimentos correspondem, no entanto, às valas e caixas do 

saneamento que foi realizado no local, anteriormente à pavimentação.- 

4 – A obra em causa decorreu através da junta de freguesia, sendo da 

responsabilidade desta notificar o empreiteiro que executou o 

saneamento para proceder à respetiva reparação.---------------------- 

5 – Conclui-se assim que, no que se refere à presente empreitada, os 

trabalhos realizados encontram-se em boas condições, não sendo da sua 

responsabilidade os danos referidos nas alíneas anteriores, pelo que 

se pode proceder à liberação da caução solicitada.------------------- 

4 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

Garantia Bancária N00405767, do Novo Banco, S.A. do dia 16 de janeiro 

de 2017, no valor de 5% do valor do contrato, correspondente a 

11.069,00€.--------------------------------------------------------- 

5 - Foram ainda efetuadas retenções em cada auto de medição e revisão 

de preços conforme quadro seguinte:---------------------------------- 

 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 219.562,00€ 10.978,10€ 

2     1.818,00€        90,90€ 

Total 221.380,00€ 11.069,00€ 

   

Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

R.P. 7.540,47€ 754,05€ 

Total2 228.920,47€ 11.823,05€ 

 

6 – Em resumo, a situação é a seguinte:------------------------------ 

 
Contrato Tipo Valor Redução a 

efetuar (60%) 

Redução a 

efetuar 

(15%) 

Valor 

remanescen

te (25%) 

Contrato 

inicial 

Garantia 

Bancária 

N00405767, Novo 

Banco 

 

11.069,00€ 6.641,40€ 1.660,35€  2.767,25€ 

Retenção nos 

autos 
11.069,00€ 6.641,40€ 1.660,35€  2.767,25€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção nos 

autos 
     754,05€    452,43€    113,11€ 

    

188.51€ 

Totais 

 

 
22.892,05€ 13.735,23€ 3.433,81€  5.723,01€ 

 

III – Da Proposta em sentido estrito--------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal que seja a 

autorização da redução das retenções, ao abrigo do n.º 5 do artigo 295 

do CCP, no valor global de 3.433,81€, procedendo-se da seguinte forma: 
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i)  Deverá ser notificado o banco Novo banco, S.A., no sentido de 

reduzir a garantia bancária N00405767 no valor de 1.660,35€.--------- 

ii) Deverá remeter-se cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 

montante de 1.773,46€ (Mil, setecentos e setenta e três Euros e 

quarenta e seis cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos 

de medição e revisão de preços.-------------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 28 de março de 2022------------------------------------------ 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)-------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.04.05. – 

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 

2022.04.08. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. REQUALIFICAÇÃO MERCADO LOCAL DE PRODUTORES - LIBERAÇÃO PARCIAL 

DE CAUÇÕES – 2.º ANO ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 207/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo 

como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação do Mercado 

Local de Produtores”.------------------------------------------------ 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 21 de janeiro de 2019, 
o Município de Chaves adjudicou à empresa “Sensetec, Engenharia e 

Construção, Lda.”, a execução da referida empreitada.---------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 21 de 

fevereiro de 2019.--------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 143.794,06€ (Cento e 

quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro euros seis 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições:-------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 120 dias.----------------------------- 

5. O auto de consignação é de 25 de fevereiro de 2019.-------------- 
6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 13 de março de 
2019.--------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi objeto de uma prorrogação graciosa do prazo de execução 
por um período de 15 dias.------------------------------------------- 

8. A receção provisória foi efetuada no dia 13 de dezembro de 2019.- 
9. A obra foi objeto de uma liberação de caução no valor de 4.381,74€, 
correspondente a 30% do valor dos valores retidos, conforme alínea a) 

do artigo 295º do CCP.----------------------------------------------- 

10. A empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no 
valor de 30%, correspondente de acordo com o estabelecido na alínea 

b) do artigo 295º do CCP.-------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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1 - Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo-se concluído que esta se encontrava em boas 

condições.---------------------------------------------------------- 

2 - O empreiteiro, não prestou caução, ao abrigo do disposto no n.º 2 

do abrigo 288º do CCP, tendo-lhe sido retidos 10% do valor dos autos 

de medição e do auto de revisão de preços, conforme quadro seguinte:- 

 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

1 21.224,73€ 2.122,47€ 

2 48.426,98€ 4.842,70€ 

3 25.771,48€ 2.577,15€ 

4 11.604,43€ 1.160,44€ 

5 36.286,34€ 3.628,63€ 

R.P. 2.244,17€ 274,42€ 

Total 146.058,13€ 14.605,81€ 

 

3 – Em resumo, temos a seguinte situação:---------------------------- 

 
Contrato Tipo Valor Redução a 

efetuar 30% 

Redução a 

efetuar 30% 

Valor 

remanescente 

(40%) 

Contrato 

inicial 

Retenção nos 

autos 
14.605,81€ 4.381,74€ 4.381,74€ 5.842,33€ 

 

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

1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal:--------------- 

i) Que seja a autorização da redução das retenções, ao abrigo do n.º 

5 do artigo 295 do CCP;---------------------------------------------- 

ii) Que seja remetida cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 

montante de 4.381,74€ (Quatro Mil, Trezentos e oitenta e um Euros e 

setenta e quatro cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos 

de medição e de revisão de preços.----------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 25 de março de 2022------------------------------------------ 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------- 

Anexos: Mapas de medições-------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.04.07. – 

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 

2022.04.08. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REMODELAÇÃO DE TROÇO DE PAVIMENTO NA EN103” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. --------------------------- 

Foi presente a informação nº 235/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 – A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República – 2.ª Série, nº 177 de 10 de setembro de 2021, concurso 

público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Remodelação 

de Troço de Pavimento na EN103”.------------------------------------- 
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2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 20 de janeiro de 2022, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada.------------------ 

3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, é de 199.400,00 € (Cento e noventa e nove mil e 

quatrocentos Euros) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

com o prazo de execução da obra 90 dias.----------------------------- 

4 – O adjudicatário, apresentou a dia 6 de abril de 2022, o Plano de 
Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.--- 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis.---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra.------------------------ 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª 

Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de 

ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos.------------------------------------------ 

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

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se:-------------------------------------------- 

1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo;---------------- 
2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª 
Madalena Branco;---------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação;----------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho).-------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 7 de abril de 2022.----------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)------------------------------------ 

Em anexo: Plano de Segurança e Saúde.-------------------------------- 

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

2022.04.08. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 07/DOP/2022------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ESPAÇOS VINTAGE, LDA., no valor de 40.509,80€, 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 

2022.04.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 40.509,80 

(Quarenta mil, quinhentos e nove euros e oitenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.8. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2022 ---- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, J. DA SILVA FARIA, LDA., no valor de 23.414,36 €, 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 

2022.04.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 23.414,36 

(Vinte e três mil, quatrocentos e catorze euros e trinta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

VII 

AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO 

 

 

1. SOLICITAÇÃO DE LAURINDA CRISTINA MARTINS FONTES – PRESCRIÇÃO DE 

CONSUMOS – INF.153/DA/2022.------------------------------------------ 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

06.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES– INF.164/DA/2022.--------------- 

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 12. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

31.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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4. FATURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DECISÃO DEFINITIVA – 

INF.179/DA/2022. CARDUME ASTUTO, LDA.-------------------------------- 

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 13. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

25.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

5. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES– INF.181/DA/2022. -------------- 

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 14. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

31.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES– INF.184/DA/2022. -------------- 

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 15. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

31.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

7. FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DECISÃO DEFINITIVA– 

INF.187/DA/2022.---------------------------------------------------- 

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 16. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

01.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

8. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES– INF.189/DA/2022.--------------- 

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 17. ------------------------------- 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

07.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

9. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA– 

INF.190/DA/2022.---------------------------------------------------- 

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 18. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

06.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

10. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA– 

INF.191/DA/2022.---------------------------------------------------- 

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 19. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

06.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

11. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA– 

INF.198/DA/2022.---------------------------------------------------- 

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 20. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

08.04.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para 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. --------------------------------------------- 

 

 

VIII 

RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

IX 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. CONDOMÍNIO DO PRÉDIO EM REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, SITO 

NO LARGO 8 DE JULHO, RUA 1.º DE DEZEMBRO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA – 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROPOSTA N. º30/GAP/2022. ---------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentos ----------------------------------------------------- 

1. Considerando que o Município é dono e legítimo proprietário da 

fração A, do edifício sito no Largo 8 de julho (Largo do anjo), nº 22 

com a R. 1º de dezembro, nºs 26 e 28, freguesia de Santa Maria maior, 

Concelho e Chaves, encontrando-se distribuídas as restantes frações 

autónomas do prédio, da seguinte forma: ----------------------------- 

Frações D, F, G, propriedade de Nuno Antunes; ----------------------- 

Frações B e E, propriedade de Maria Fernandes Rei Almendra; --------- 

Fração C, propriedade de Raquel Rei Almendra. ----------------------- 

2. Considerando que em reuniões da assembleia de condóminos realizadas 

em 2020 e 2021, veio a ser reportado o estado de conservação do 

edifício e, bem assim, a necessidade de intervenção de obras de 

construção civil, tendo em vista solucionar a degradação identificada; 

3. Considerando que após solicitação de orçamento a várias empresas 

de construção civil, veio a ser determinada, em reunião da assembleia 

de Condóminos, a aprovação da proposta apresentada pela empresa 

Construchaves – Construção Civil, Lda., pelo valor de 90.898,00€, 

acrescido de iva à taxa legal em vigor (benefício fiscal decorrente 

da alínea a), do n.º1, do art.º18 do CIVA – aplicação de taxa reduzida 

– reabilitação urbana em zona ARU), totalizando o valor de 96.351,88€; 

4. Considerando que, de acordo com a respetiva permilagem, os valores 

a imputar a cada proprietário, decorrente da execução das obras de 

construção civil, resultam nos seguintes: --------------------------- 

Fração A (Município de Chaves) – permilagem de 263 = 25.340,54€; ---- 

Fração B – permilagem 112 = 10.791,42€ ------------------------------ 

Fração C – permilagem de 27 = 2.601.50€; ---------------------------- 

Fração D – permilagem de 281 = 27.074,88€; -------------------------- 

Fração E – permilagem de 188 = 18.114,15€; -------------------------- 

Fração F – permilagem de 67 = 6.455.57€; ---------------------------- 

Fração G – permilagem de 62 = 5.973,82€ ----------------------------- 

5. Considerando que tais trabalhos de construção civil de reabilitação 

e restauro do aludido edifício, se encontram concluídos, importa 

promover a regularização do competente pagamento, mediante 

transferência de verba para o respetivo condomínio, relativa ao 

montante que cabe ao Município de Chaves, resultante da afetação da 

respetiva permilagem, no valor de 25.340,54€ (vinte e cinco mil, 

trezentos e quarenta euros e cinquenta e quatro cêntimos) cuja 

efetivação esteve dependente da constituição do competente registo no 

RNPC – registo Nacional de pessoas coletivas; ----------------------- 

6. Considerando que, com efeito, veio a ser promovido o competente 

registo do respetivo Condomínio, tendo-lhe sido atribuído o NIPC 

902214420, através do qual deverão ser efetuadas as transferências 

decorrentes de despesas de condomínio, em função da afetação das 

respetivas permilagens por fração autónoma; ------------------------- 

7. Considerando que, nos termos da alínea h), do nº 2, do art.º 35.º, 

do anexo I, da lei 75/2013, de 12 de setembro, cabe ao presidente da 

Câmara Municipal, “praticar os atos necessários à administração 

corrente do património do município e à sua conservação”. ----------- 

II – Proposta ------------------------------------------------------- 
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1 - Assim, de acordo com as razões de facto e de direito anteriormente 

enunciadas, determino a adoção da seguinte estratégia procedimental:- 

a) Que seja aprovada a comparticipação financeira ao condomínio 

identificado, destinada a fazer face aos encargos inerentes às 

intervenções de reabilitação e restauro ao edifício, na parte relativa 

à afetação dos custos inerentes aos trabalhos, nas proporção da 

respetiva permilagem que cabe à fração A, propriedade do município de 

Chaves, no valor de 25.340,54€ (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta 

euros e cinquenta e quatro cêntimos), nos termos previstos na alínea 

h), do nº 2, do art.º 35.º, do anexo I, da lei 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação. ------------------------------------- 

b) Que a referida comparticipação financeira revista enquadramento 

orçamental na rubrica do orçamento da despesa – 0805010899, do 

orçamento municipal em vigor, de acordo com cabimento e compromisso 

em anexo; ----------------------------------------------------------- 

c) Que seja dado conhecimento da presente proposta, ao órgão 

executivo municipal; ------------------------------------------------ 

d) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada à entidade identificada; ------------------------------------- 

e) Que a presente proposta seja publicitada nos termos do artigo 

56º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; -------------- 

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

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

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

Chaves, 05 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

2.2 PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 

MUNICIPAIS E SUCATA DIVERSA. PROPOSTA N.º 33/GAPV/2022. ------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1.1- Considerando o estado acentuado de degradação de um conjunto de 

veículos propriedade do Município de Chaves, assim como a sua 

imobilização. ------------------------------------------------------ 

1.2- Considerando a necessidade de se dar resposta cabal ao crescimento 

dos serviços que se perspetiva com a transferência de competências da 

Administração Central para as autarquias. --------------------------- 

1.3- Considerando que as viaturas ligeiras mais recentes são bastante 

mais antigas, circunstância que, além das dificuldades na gestão da 

frota, tem revertido num aumento significativo dos custos de 

manutenção, torna-se necessário, num ato de boa gestão, proceder à sua 

alienação. --------------------------------------------------------- 

1.4- A alínea cc) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

prevê a venda de móveis, como competência material das câmaras 

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

1.5- O Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro e ulteriores 

alterações,  e que estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 

gestão de veículos e de veículos em fim de vida (VFV), designa que os 

veículos em fim de vida, bem como os veículos abandonados nos termos 

estabelecidos no Código de Estrada e o Regulamento Municipal de 

Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos, sejam encaminhados pelas 
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câmaras municipais, para um centros de receção ou operadores de 

desmantelamento licenciados, sendo os custos decorrentes dessas 

operações da inteira responsabilidade dos proprietários dos mesmos. - 

1.6- O Decreto-lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, que estabelece o 

regime geral da gestão de resíduos, indica que o detentor de resíduos 

é – “a pessoa singular ou coletiva que tenha resíduos, pelo menos, na 

sua simples detenção, nos termos da legislação civil”. O mesmo diploma 

legal define produtor como sendo – “qualquer pessoa, singular ou 

coletiva que, agindo em nome próprio ou prestando serviço a terceiro, 

cuja atividade produza resíduos ou que efetue operações de pré-

tratamento, mistura ou outras que alterem a natureza ou a composição 

de resíduos”. ------------------------------------------------------- 

2- Pressupostos legais de suporte ao procedimento de Hasta Pública -- 

2.1- Considerando que o Município de Chaves é proprietário das viaturas 

que foram indicadas nas candidaturas em causa, conforme consta nos 

respetivos livretes anexos; ----------------------------------------- 

2.2- Considerando que as viaturas a abater são classificados como 

Veículos em Fim de Vida (VFV), nos termos do disposto na alínea qqq), 

conjugada com a alínea ppp), do nº 1 do Artigo 3º, do DL n.º 152-

D/2017, de 11 de dezembro, com as alterações da Lei n.º n.º 52/2021 

de 10 de agosto; ---------------------------------------------------- 

2.3- Considerando que os VFV a abater constituem um resíduo, na aceção 

do disposto na alínea aa), do artigo 3.º, do DL n.º 102-D/2020, de 10 

de dezembro, com a redação da Lei n.º 52/2021 de 10 de agosto, sendo 

também classificados na Lista Europeia de Resíduos (LER) com o código 

16.01.04. - Veículos em fim de vida; -------------------------------- 

2.4- Considerando que a atividade correlacionada com o abate de 

viaturas e a sua reciclagem representa para as empresas que operam 

neste tipo de atividade uma oportunidade de gerar proveitos; -------- 

2.5- Considerando que as viaturas a abater, apesar do seu valor 

residual, decorrente da sua antiguidade, do seu longo e intenso uso, 

e ainda da sua elevada quilometragem, podem representar, para as 

empresas que operam na atividade de abate e reciclagem, uma 

oportunidade de gerar eventuais proveitos; -------------------------- 

2.6- Considerando que, nos termos da alínea cc), do n.º 1, do artigo 

33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 

redação, incumbe à Câmara Municipal alienar bens móveis; ------------ 

2.7. Considerando que, por força do disposto na alínea e), do n.º 3, 

do artigo 266.º-A, do CCP, a alienação de veículos automóveis e 

motociclos, não se encontra abrangida pelo regime constante do título 

VI-A, do mesmo Código. ---------------------------------------------- 

2.7- Considerando que a Câmara Municipal, na prossecução de uma 

adequada gestão dos seus bens, deve, contudo, lançar mão de um 

procedimento que garanta os princípios da imparcialidade, igualdade e 

concorrência, no caso, Procedimento de Hasta Pública, com vista a 

contratualizar o abate/alienação das viaturas, de forma a obter a 

proposta mais vantajosa em termos do valor das referidas viaturas; -- 

2.8- Considerando que o valor dos bens em causa, para servir de base 

ao procedimento de Hasta Pública, com a finalidade de concretizar o 

abate, é estimado em 14.630,00€, catorze mil e seiscentos e trinta 

euros, valor este obtido por avaliações informais; ------------------ 

2.9- Considerando que o procedimento de Hasta Pública deve ser regulado 

por um Programa e um Caderno de Encargos, devendo ser tal procedimento 

publicitado por Edital e Anúncios, cujos teores e termos se encontram 

já minutados nos documentos anexos à presente informação, para serem 

submetidos a aprovação do órgão executivo; -------------------------- 
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2.10- Considerando que, para efeitos de condução do procedimento de 

Hasta Pública em causa, deve ser constituída uma Comissão, a qual deve 

ser aprovada, também, pelo Órgão Executivo, e cuja composição desde 

já se sugere no quadro seguinte: ------------------------------------ 

Presidente Dr.ª Márcia Santos, Chefe de Divisão de Gestão Financeira. 

Vogal Efetivo  Dr.ª Carla Negreiro, Chefe de Divisão de Administração Geral. 

Vogal Efetivo 
Dr.ª Carla Granjo, Técnica Superior da Secção de Gestão Económica, 

Financeira e Patrimonial. 

Vogal Suplente Dr.ª Susana Borges, Chefe de Unidade de Contratos Públicos. 

Vogal Suplente Dr. Paulo Silva, Técnico Superior da Unidade de Contratos e Expropriações. 

3 – Proposta de estratégia de atuação ------------------------------- 

Em coerência com as razões acima enunciadas, e atenta à competência 

da Câmara Municipal em matéria de alienação de bens móveis, nos termos 

da alínea cc), do n.º 1, do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na ulterior redação, propõe-se o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do Executivo Municipal, a 

fim de ser deliberado o seguinte: ----------------------------------- 

a) Concordar com a conveniência em se promover a alienação e abate das 

viaturas em causa, para dar cumprimento às condições das candidaturas 

aprovadas, antes referidas; ----------------------------------------- 

b) Concordar que seja despoletado um procedimento de Hasta Pública, 

com vista a se obter a proposta mais favorável em termos de valorização 

das viaturas a serem alienada/abatidas; ----------------------------- 

c) Concordar que o valor base, a fixar para referência da licitação 

da Hasta Pública, seja de 14.630,00€, catorze mil seiscentos e trinta 

euros, conforme justificado no ponto 2.8 desta informação; --------- 

d) Aprovar o Programa de Hasta Pública, o respetivo Caderno de Encargos 

e o Edital, cujas minutas seguem em anexo à presente informação; ---- 

e) Aprovar a comissão do procedimento de Hasta Pública, cuja composição 

se sugere no ponto 2.10 desta informação; --------------------------- 

f) Autorizar que a Hasta Pública seja anunciada por Edital, com 

publicitação pelos meios usuais e nos lugares do costume; ----------- 

g) Em caso de aprovação do órgão executivo enviar a presente proposta 

à DAG e DGF para ulterior operacionalização. ------------------------ 

Paços do Concelho, 08 de abril de 2022 ------------------------------ 

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

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

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

• Livretes; ------------------------------------------------------ 

• Programa da Hasta Pública e respetivos anexos ------------------ 

• Caderno de Encargos; ------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021. 

INFORMAÇÃO Nº 09/DGF/2022. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação: ------------------------------------ 

1 – Considerando que, o Sistema de Normalização Contabilística para 

as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, cuja implementação 

veio a ocorrer, após sucessivos adiamentos, no ano de 2020, surge como 

um dos principais impulsionadores da tão esperada reforma da gestão 

pública; ----------------------------------------------------------- 

2 – Considerando que, tal reforma, pretende resolver a fragmentação e 

as inconsistências existentes, permitindo dotar as administrações 

públicas de um sistema orçamental e financeiro mais eficiente e mais 

convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo adotados a nível 

internacional; ----------------------------------------------------- 

3 – Considerando que, o SNC-AP passa a contemplar os subsistemas de 

contabilidade orçamental, contabilidade financeira e contabilidade de 

gestão, assentando em: ---------------------------------------------- 

3.1 – Numa estrutura conceptual da informação financeira (EC); ------ 

3.2 – Em Normas de Contabilidade Pública convergentes com as IPSAS;-- 

3.3 – Em modelos de demonstrações financeiras; ---------------------- 

3.4 – Numa norma relativa à contabilidade orçamental (NCP26); ------- 

3.5 – Num plano de contas multidimensional (PCM); ------------------- 

3.6 – Numa norma de contabilidade de gestão (NCP27). ---------------- 

4 – Considerando que, ao prestar contas de forma responsável, o 

Município evidencia uma clara intenção em informar, aos utilizadores 

das demonstrações financeiras, de que forma foram utilizados os 

recursos que foram colocados à sua disposição, na prestação de serviços 

aos cidadãos e, bem assim, o seu cumprimento com a legislação, 

regulação ou outros normativos que regem os seus serviços, operações 

e transações e a capacidade para continuar a prestar tais serviços, 

numa perspetiva de longo prazo; ------------------------------------- 

5 - Considerando que, se encontra prevista, na Instrução 1/2019, do 

Tribunal de Contas, a forma de Organização, documentação e meio de 

envio das contas a remeter pelos Municípios, identificando, ainda, no 

seu capítulo IV, algumas Notas Técnicas quanto à aplicabilidade e 

elaboração de documentos de prestação de contas, no cumprimento dos 

Anexos A, A1 e A.5, aplicáveis às Autarquias Locais e constantes da 

aludida Instrução; -------------------------------------------------- 

6 -  Considerando que o órgão executivo da Autarquia deverá, à luz do 

disposto no nº 1 do artigo 76º, da Lei nº73/2013, de 03 de setembro, 

e na alínea i), do nº 1, do artº33º e alíneas j) e k), do nº 1, do 

artº35º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, apresentar os documentos 

de prestação de contas ao respetivo órgão deliberativo, de modo a que 

este os aprecie em sessão ordinária, no mês de abril do ano seguinte 

àquele a que respeitam; --------------------------------------------- 

7- Considerando que, no cumprimento da alínea d), do nº 1, do artº42, 

da Lei 50/2012, de 31 de agosto, a qual aprovou o Regime Jurídico da 

Atividade Empresarial Local, e subsequentes alterações, devem as 

empresas locais facultar os documentos de prestação anual de contas, 

à Câmara Municipal para acompanhamento e controlo; ------------------ 

8 – Considerando que, nos termos da alínea e), do nº 2, do art.º77, 

da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, compete ao auditor externo que 

procede anualmente à revisão legal de contas, “…emitir parecer sobre 

os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente sobre 

a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados 

individuais e consolidados e anexos às demonstrações financeiras 

exigidas por lei ou determinados pela Assembleia Municipal.”; ------- 

9 – Considerando que, no cumprimento do ponto 4.1, do capítulo IV – 

Notas Técnicas, da Instrução 1/2019 – TC, de 06 de março, deve constar 

da ata de aprovação das contas pelo órgão competente, a apresentar 

pelas entidades que aplicam o SNC-AP, os factos mais importantes 

constantes dos documentos de prestação de contas, abrangendo, de 
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acordo com as situações aplicáveis, designadamente, os vertidos no 

seguinte quadro: ---------------------------------------------------- 

 
 

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

Face ao exposto, de acordo com as razões de facto e de direito 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Ex. Sr. Presidente da Câmara 

a adoção da seguinte estratégia procedimental com vista à 

concretização do objetivo em causa, ou seja, aprovar as contas 

relativas à gerência de 2021: --------------------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício 

de 2021, as quais integram: ----------------------------------------- 

1 -  Demonstrações financeiras individuais: ------------------------ 
1.1 -  Balanço; ---------------------------------------------------- 

1.2 -  Demonstração de resultados por natureza; -------------------- 

1.3 -  Demonstração das alterações no património líquido; ---------- 

1.4 -  Demonstração dos fluxos de caixa; --------------------------- 

1.5 -  Anexo às demonstrações financeiras; ------------------------- 

1.6 -  Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira 

(classe 0 à 8) - mês 14; -------------------------------------------- 

1.7 -  Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira 

(classe 0 à 8) - mês 13. -------------------------------------------- 

2 -  Demonstrações financeiras previsionais: ----------------------- 
2.1 -  Balanço previsional; ---------------------------------------- 

2.2 -  Demonstração de resultados por natureza previsional; -------- 

2.3 -  Demonstração dos fluxos de caixa previsional. --------------- 

3 -  Demonstrações orçamentais: ------------------------------------ 
3.1 -  Demonstrações previsionais: ---------------------------------- 
3.1.1 -  Orçamento e Plano Orçamental Plurianual; ------------------- 
3.1.2 -  Plano plurianual de investimentos (PPI). ------------------- 

Componente Valor

Património Liquido 133 978 770,24 €

Total do Ativo (Balanço) 161 325 625,80 €

Total do Passivo (Balanço) 27 346 855,56 €

Rendimentos (DR) 35 674 060,37 €

Gastos (DR) 34 173 033,12 €

Resultado Liquido 1 501 027,25 €

Recebimentos (DFC) 40 940 864,88 €

Pagamentos (DFC) 41 922 582,29 €

Desempenho Orçamental (DDO) recebimentos 40 021 494,80 €

Desempenho Orçamental (DDO) pagamentos 41 460 897,37 €

Saldos Iniciais de Operações Orçamentais 6 425 094,62 €

Saldos iniciais de Operações de Tesouraria 2 028 097,03 €

Saldos Finais de Operações Orçamentais 4 985 692,05 €

Saldos Finais de Operações de Tesouraria 2 485 782,19 €
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3.2 -  Demonstrações de relato (individuais): ----------------------- 
3.2.1 -  Demonstração de desempenho orçamental; --------------------- 
3.2.2 -  Demonstração de execução orçamental da receita; ------------ 
3.2.3 -  Demonstração de execução orçamental da despesa; ------------ 
3.2.4 -  Demonstração da execução do plano plurianual de 

investimentos; ----------------------------------------------------- 

3.2.5 -  Anexo às demonstrações orçamentais; ------------------------ 
3.2.6 -  Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos; ------------ 
3.2.7 -  Encargos contratuais. -------------------------------------- 

4 -  Contabilidade de Gestão: -------------------------------------- 
4.1 -  Relatórios periódicos de relato à gestão (parágrafo 33 NCP 27); 
4.2 -  Relatório de gestão (parágrafo 34 NCP 27). ------------------- 

5 -  Outros: ------------------------------------------------------- 
5.1 -  Correspondência entre o plano de contas local e plano de contas 
central. ----------------------------------------------------------- 

6 -  Outros genéricos: --------------------------------------------- 
6.1 -  Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou 
orçamental no período de relato; ------------------------------------ 

6.2 -  Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP) – 

(elaboração, apresentação e divulgação); ---------------------------- 

6.3 -  Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP) – 

(elaboração, apresentação/aprovação); ------------------------------- 

6.4 -  Ata da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente;- 
6.5 -  Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente;- 
6.6 -  Certificação legal de contas; -------------------------------- 
6.7 -  Relatório e parecer do órgão de fiscalização; ---------------- 
6.8 -  Caraterização da entidade; ----------------------------------- 
6.9 -  Mapa dos investimentos financeiros; -------------------------- 
6.10 -  Mapas de acumulação de funções; ---------------------------- 

6.11 -  Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim 

do exercício e dos juros obtidos no exercício; ---------------------- 

6.12 -  Reconciliações bancárias; ---------------------------------- 

6.13 -  Síntese das reconciliações bancárias; ---------------------- 

6.14 -  Relatório anual do órgão de gestão ou de 

administração/Relatório de atividades e contas; --------------------- 

7 -  Outros documentos específicos das Autarquias Locais: ---------- 
7.1 -  Dívida total: ---------------------------------------------- 

7.1.1 -  Entidades relevantes para efeitos da dívida total; --------- 
7.1.2 -  Apuramento da dívida total; -------------------------------- 
7.1.3 -  Limite da divida total. ------------------------------------ 
7.2 -  Transferência de competências de órgãos de estado; --------- 

7.3 -  Delegação de competências do município; -------------------- 

7.4 -  Mapa de empréstimos. --------------------------------------- 

8 -  Outros documentos LCPA: --------------------------------------- 
8.1 -  Declaração de Compromissos plurianuais; -------------------- 

8.2 -  Declaração de pagamentos em atraso; ------------------------ 

8.3 -  Declaração de recebimentos em atraso. ---------------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas 

previstas nas alíneas alínea i), do nº 1, do artº33º e alíneas j) e 

k), do nº 1, do artº35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, ser remetida para a próxima sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, a ter lugar durante o mês de abril, com vista à sua 

apreciação e votação, pelo aludido órgão deliberativo; -------------- 

c) Que, se remeta, às entidades referidas e dentro dos prazos 

legalmente estipulados, um exemplar de todos os documentos integrantes 

da prestação de contas da gerência de 2021, ora em aprovação; ------- 
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d) Que seja dado cumprimento aos deveres de publicidade, previstos no 
art.º 79.º do RFALEI, na página oficial do Município. --------------- 

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

Chaves, 11 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Em anexo: Documentos de prestação de contas legalmente exigíveis: -- 

Relatório de Gestão ------------------------------------------------- 

 Relatórios e Contas das seguintes entidades que integram o SEL:  ---- 

GEMC – Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, E.M., S.A; ---- 

Atberg - Eólica do Alto Tâmega, Lda.; ------------------------------- 

Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico; ---------- 

AECT – Eurocidade Chaves-Verín; ------------------------------------- 

APEPAT - A Escola Profissional de Chaves – EPC ---------------------- 

EHATB, Empreendimentos Hidroelétricos do ato Tâmega e Barroso, EIM, 

SA. ---------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, NA 

AUSENCIA DO PRESIDENTE, DE 11.04.2022 ------------------------------- 

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

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

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

Presidente da Câmara, tendo apresentado, por escrito, as seguintes 

considerações atinentes aos documentos de prestação de contas, em 

apreciação, documento cujo teor seguidamente se transcreve: --------- 

“Prestação de Contas do ano de 2021. -------------------------------- 

A prestação de contas visa aferir o grau de execução dos documentos 

previsionais aprovados para o respetivo período em análise, na ótica 

orçamental, patrimonial e económica. -------------------------------- 

Os documentos financeiros produzidos nesse contexto permitem ainda 

conhecer a real situação económica, financeira e patrimonial do 

município de Chaves, bem como os resultados obtidos no respetivo 

exercício. --------------------------------------------------------- 

Este é igualmente o momento oportuno para conhecer a atividade 

autárquica mais relevante, concretizada no período anual anterior, em 

áreas tão importantes como a Educação, Ação Social, Saúde, Proteção 

Civil, Atividade Económica em Geral, Habitação, Abastecimento de Água 

e Saneamento, Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, 

Cultura, Turismo, Atividades Industriais, Transportes e outras, 

traduzidas quer em atividades de natureza corrente, quer em 

investimentos constantes no correspondente Plano Plurianual. -------- 

Com a entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística para 

as Administrações Públicas, (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

192/2015, de 11 de setembro, foi revogado o Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), e, em consequência, 

alterada a estrutura e alguns conceitos do sistema contabilístico a 

que se encontram vinculadas as autarquias locais.-------------------- 

O SNC-AP, é composto por três anexos, o primeiro relativo à Estrutura 

Concetual (EC), destinado à contabilidade pública; o segundo anexo, 

atinente às Normas de Contabilidade Pública, de natureza financeira, 

orçamental e de gestão, e o último anexo, diz respeito ao Plano de 

Contas Multidimensional, abrangendo a contabilidade orçamental, 

financeira, nacional, inventário e cadastro. ------------------------ 

A prestação de contas integra uma panóplia muito extensa de peças de 

relato, designadamente relativas às demonstrações financeiras 

individuais, às demonstrações financeiras previsionais, às 

demonstrações orçamentais, à contabilidade de gestão e a outros 

documentos genéricos e à Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso.  
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Este exercício de accountability por parte do executivo municipal está 

marcado, aliás como o do ano anterior, de forma indelével, pelos 

efeitos nefastos da pandemia da Covid-19, desafio global que exigiu 

de todos, instituições públicas e privadas, governos nacionais e 

locais, empresas, IPSS(s) e cidadãos, uma atitude de permanente 

superação e resposta integral às múltiplas necessidades evidenciadas 

pelas respetivas comunidades. --------------------------------------- 

Responder aos desafios suscitados pela COVID-19, nas dimensões da 

saúde, da economia e do social, exigiu cooperação, colaboração e 

adequada articulação entre todos os atores existentes no espaço da 

governação, nos diferentes níveis, o que permitiu, quase sempre, 

encontrar as melhores soluções para os problemas existentes. -------- 

O Município de Chaves esteve sempre alinhado com essa estratégia e 

soube encontrar, em cada momento, ainda que de forma progressiva, as 

respostas que a comunidade local demandou. -------------------------- 

Ainda assim, foi possível ao município de Chaves, no exercício em 

apreciação, garantir adequada execução dos investimentos aprovados, 

desagravar as finanças das famílias e das empresas, reforçar a 

qualidade do portfólio dos serviços públicos municipais, incrementar 

a estratégia de captação de investimento privado e promoção da 

empregabilidade no concelho, mas sobretudo propiciar aos flavienses 

maior qualidade de vida e bem-estar. -------------------------------- 

Avaliemos, então, os indicadores ou evidências do nível de desempenho 

alcançado no ano de 2021, nas dimensões que se deve estruturar a 

prestação de contas, orçamental, económica e patrimonial, dando ainda 

nota, necessariamente de forma sumária, das atividades mais relevantes 

desenvolvidas, em sede de grandes opções do plano, em termos de funções 

gerais, económicas e sociais. --------------------------------------- 

I. No que concerne ao desempenho orçamental, entendo que se devam 

evidenciar os seguintes aspetos: ------------------------------------ 

No ano transato, o valor global da receita cobrada pelo município de 

Chaves alcançou o montante de € 46.446.589,42, o que representa uma 

taxa de execução de 85,22%, garantindo, assim, o cumprimento do 

disposto no n.º 3, do artigo 56.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

Esta execução financeira deveu-se a uma gestão criteriosa e 

responsável, ao cumprimento da lei das finanças locais, que melhorou 

a distribuição dos impostos nacionais pelas autarquias locais e aos 

reembolsos decorrentes da execução de investimentos financiados por 

fundos europeus. ---------------------------------------------------- 

Ao nível da receita, as rubricas que merecem destaque, pela 

materialidade financeira das mesmas, são as transferências e subsídios 

correntes, no valor de € 17.134.826,41, as transferências de capital, 

no montante de € 8.174.959,21, os impostos diretos, no valor de € 

6.547.775,60, a venda de bens e serviços correntes, com o valor de € 

4.963.935,90, os rendimentos de propriedade, € 2.046.320,67, e as 

taxas, multas e outras penalidades, com a cifra de € 968.961,62. ---- 

Em síntese, no ano findo, se analisarmos de forma desagregada a 

receita, poder-se-á concluir o seguinte: ---------------------------- 

✓ A receita corrente concretizou-se em € 31.772.720,16, significando, 
portanto, uma taxa de execução de 94,04%, relativamente ao 

orçamentado; ----------------------------------------------------- 

✓ A receita de capital fixou-se em € 16.457.203,61, o que traduz uma 
taxa de execução de 62,29%; -------------------------------------- 

✓ As outras receitas atingiram o valor de € 6.431.757,46, revelando, 
por isso, uma taxa de execução de 100,09%. ----------------------- 

No que concerne à despesa global paga, no exercício económico de 2021, 

a taxa de execução foi de 76,07%, o que corresponde arrecadação do 



                                                                F. 165 

                                                                  _____________________ 

 
valor de € 41.460.897,37, sendo € 25.003.693,76, de natureza corrente, 

e € 16.457.203,61, de capital, o que representa, 89,03% e 62,29%, 

respetivamente. ---------------------------------------------------- 

Nos agregados da despesa corrente, merecem referencia particular às 

despesas com a aquisição de bens e serviços, no valor de € 

10.841.243,35, com pessoal, no montante de € 9.964.701,03, com 

transferências e subsídios correntes, no valor de € 3.248.347,67, 

outras despesas, no valor de € 745.775,78, e com juros e outros 

encargos, no montante de € 203.625,93. ------------------------------ 

No que concerne à despesa de capital, merecem destaque o agregado 

relativo à aquisição de bens de capital, no valor de € 12.403.363,50, 

aos passivos financeiros, no montante de € 2.349.288,95, e às 

transferências de capital, no valor de € 1.704.551,16. -------------- 

Destarte, comparando a receita e a despesa global, mas em particular 

receita corrente com a despesa corrente, resulta evidente que no 

exercício em exame foi financiado investimento, ou seja, despesas de 

capital, com base em receita corrente, o que constitui um sinal de boa 

gestão e de enriquecimento patrimonial do município. ---------------- 

Efetivamente, no ano de 2021, a diferença entre o valor das receitas 

correntes e o valor das despesas correntes, foi de € 9.517.699,76, ou 

dito de outra forma, a poupança corrente foi desse valor, o que 

permitiu financiar investimento, de idêntico valor. ----------------- 

A título de nota substantiva, deve ser evidenciado que: ------------- 

✓ A execução global, no ano em análise, superou os 80%, o que 

representa uma gestão criteriosa, equilibrada na dimensão corrente 

e de capital; ---------------------------------------------------- 

✓ Crescimento significativo da alocação de recursos financeiros nas 
funções sociais e económicas no computo da GOP(s), revelando, assim, 

uma estratégia de apoio social e dinâmica económica; ------------- 

✓ Melhoria nos indicadores de autonomia financeira e capacidade de 
geração de receitas próprias, diminuição das receitas cobradas 

localmente, o que traduz menor peso para os empresários locais e 

famílias flavienses, e a diminuição das despesas de funcionamento 

na despesa total; ------------------------------------------------ 

✓ O serviço da dívida representa apenas 0,23% da despesa total 

executada; ------------------------------------------------------- 

✓ Redução substancial dos juros e outros encargos relativamente a 
período homologo, mas sobretudo relativamente a 2017, pois compara, 

€ 1.004.409,68, com € 203.625,93, donde resulta uma redução de 

393,26%, em termos absolutos, são menos € 800.783,75; ------------ 

✓ Redução da dívida total em 8,85%, relativamente ao período homologo 
anterior, o que significa a consolidação de uma trajetória de redução 

significativa da dívida do município, iniciada em 2017, cujo 

montante global era de € 38.092.173,11, sendo que no final do 

exercício findo se concretiza em € 22.847.406,42, o que traduz uma 

redução, em quatro anos, de 40,02%, o que, em termos absolutos, 

representa menos  € 15.244.767. ---------------------------------- 

✓ Aumento expressivo da capacidade de endividamento do município de 
Chaves, traduzido na margem de endividamento, quer em termos 

absolutos, que passou de € 5.555.820,50, em 2017, para € 24.736.037, 

em 2021, quer naquela que é possível utilizar anualmente, que passou 

de € 1.044.240,50, para € 4.947.207,40, em igual período. -------- 

II. Desempenho na dimensão económico-financeira: -------------------- 

Nesta dimensão pretende-se aferir se o município de Chaves, no período 

em avaliação, melhorou, ou não, a respetiva situação económico-

financeira. -------------------------------------------------------- 
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Tendo em consideração o balanço, à data de 31.12.2021, pode constatar-

se que o ativo, num ano, cresceu de € 155.440.545,14, para € 

161.325.625,8, o património líquido concretizou-se em € 

133.978.770,24, cresceu, portanto, € 7.470.384,14, sendo que o passivo 

total consolidou a redução expressiva evidenciada nos últimos quatro 

anos, 2018-2021, situando-se, no final de 2021, em € 27.346.855,56, 

que compara com € 88.285.590,77, no final de 2017, são, portanto, 

menos € 60.938.731,21. ---------------------------------------------- 

No que concerne ao ativo imobilizado, no exercício findo, as 

referências que devem ser colocadas em evidência, mais do que o 

imobilizado bruto, no montante de € 305.673.540,54, são, primeiro, as 

amortizações realizadas neste período, no valor € 6.441.881,91, e, 

depois, as provisões, concretizadas em € 974.628,68. ----------------  

Também os resultados relativos ao exercício findo continuam positivos, 

pois o resultado líquido do período, concretizou-se em € 1.501.027,25. 

Sem menosprezar as referências positivas feitas quanto ao balanço e à 

demonstração de resultados, cujos respetivos mapas integram a 

prestação de contas em avaliação, que traduzem uma melhoria da situação 

económica do município de Chaves, vou agora ater-me, ainda que 

necessariamente de forma breve, a matéria de cariz mais financeiro.  

No que concerne à dívida total do município de Chaves, tomando por 

referência as fichas do município obtidas no portal autárquico, gerido 

pela Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), relativas à 

prestação de contas de 2017, e o cálculo efetuado pela Divisão de 

Gestão Financeira relativa ao último trimestre de 2021, pode concluir-

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

✓ O limite da dívida total do município de Chaves (1,5* a média da 
receita corrente líquida cobrada nos últimos três anos, cfr. artigo 

52.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), passou de € 

40.993.463.98, no final do ano de 2017, para € 46.024.918,89, no 

final de 2021; --------------------------------------------------- 

✓ A dívida total do município de Chaves, era, no final do ano de 2017, 
de € 38.092.173, e decorridos quatros anos, situa-se em € 22.847.406, 

ou seja, são menos € 15.244.767, o que, em termos percentuais, 

significou um corte expressivo de 59,97%; ------------------------ 

✓ A dívida total, excluindo não orçamentais, capital excecionado e 
FAM, era, no período referido no parágrafo anterior, respetivamente, 

de € 35.691.309 e € 20.825.898, ou seja, encolhe € 14.865.411, o 

que representa uma redução de 58,35%. ---------------------------- 

Concluída que foi a análise da evolução orçamental, mas também as 

referências tidas por pertinentes, quanto ao desempenho económico e 

financeiro, no exercício em avaliação, ou seja, o período de 2021, 

importa, agora, dedicarmos alguma atenção à execução das Grandes 

Opções do Plano. ---------------------------------------------------- 

Como é do conhecimento dos membros deste executivo municipal, as 

Grandes Opções do Plano (GOPs), constituem-se como um instrumento de 

planeamento estratégico, de curto e médio prazos, estruturando-se por 

objetivos, programas, projetos e ações, sendo que incluem o Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI). ---------------------------------- 

A execução das GOP(s), no ano de 2021, concretizou-se em € 

22.290.584,02, correspondendo a uma taxa de execução anual de 65,82%, 

distribuída, em termos de objetivos/programas, no seguinte quadro 

síntese: ----------------------------------------------------------- 
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Nas funções gerais, cuja execução se concretizou em € 2.045.583,10, a 

subfunção mais representativa foi a relativa a “Serviços Gerais de 

Administração Pública”, com € 1.573 642,86, ou seja, 7,06% do Total 

da Despesa do PPI executado, verificando-se um acréscimo do montante 

executado de 66,60% face ao ano anterior. --------------------------- 

No âmbito das Funções Sociais, que evidenciam uma robusta execução, 

no valor de € 12.784.135,90, a Subfunção que mais contribuiu para a 

execução do PPI, foi a “Habitação e Serviços Coletivos”, que apresenta 

uma execução de € 8 500 644,01 e representa 73,21% da despesa executada 

do PPI, verificando-se um acréscimo do montante executado, de 238,74% 

face ao ano anterior. ----------------------------------------------- 

A aludida subfunção, “Habitação e Serviços Coletivos”, agrega ou 

acomoda a despesa/investimento, relativo a saneamento, no montante € 

2.684.771,79, abastecimento de água, no valor de € 2.161.422,04, e 

resíduos sólidos, no valor de € 1.527.288,97. ----------------------- 
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Ainda neste domínio, deve ser evidenciada a execução nas demais 

subfunções, pois apresentam relevância financeira, assim, na 

“Educação”, foi executado € 1.431.833,56, e na “Serviços Culturais 

Recreativos e Religiosos”, € 1.769.841,47. -------------------------- 

No âmbito das Funções Económicas, as Subfunções que mais contribuíram 

para a execução do PPI, foram, “Indústria e Energia”, que alcançou uma 

execução de € 3 946 217,00, representando 65,63% da despesa executada 

do PPI, demonstrando um crescimento de 183,82%, do montante executado, 

face ao ano de 2020, e “Transportes e Comunicações”, reflete uma 

execução de 2 747 324,33€, traduzindo 49,95% do total de despesa 

executada no PPI. --------------------------------------------------- 

Ainda no âmbito desta função, não posso deixar de destacar a execução 

alcançada no âmbito da subfunção “Outras Funções Económicas (Apoio à 

Produção Pecuária e Silvicultura)”, no valor de € 571.271,63. ------- 

Nas GOP(s) de 2021, as funções sociais, assumem inequivocamente a 

maior expressão financeira, tendo sido aquelas que também mais 

contribuíram para a execução do PPI, logo seguidas pelas funções 

económicas, as quais, em conjunto, representaram um investimento total 

de € 20.087.018,78. -------------------------------------------------  

Por último, algumas considerações genéricas sobre aspetos ainda 

referidos e que gostaria de dar devido destaque. -------------------- 

No ano de 2021, foi possível incrementar o apoio financeiro às 

freguesias em matéria de competência própria das mesmas, para além do 

apoio material e logístico propiciado pelos serviços operacionais do 

município, em reconhecimento da insuficiência dos respetivos recursos 

próprios para responderem às necessidades das respetivas comunidades 

locais, que se concretizou em valor próximo de um milhão e duzentos 

mil euros, se considerarmos, também, o apoio concedido à Associação 

de Freguesias. ------------------------------------------------------ 

As instituições sem fins lucrativos, em particular associações 

desportivas, culturais e sociais, mereceram também uma atenção 

particular ao nível dos apoios financeiros concedidos, concretizados 

em mais de dois milhões de euros, como forma de reconhecimento, ainda 

que manifestamente insuficiente, do relevante papel que têm vindo a 

desempenhar juntos dos respetivos beneficiários que são, afinal, os 

nossos concidadãos. ------------------------------------------------- 

Foi ainda possível, nesse exercício, equilibrar financeiramente duas 

entidades participadas pelo município de Chaves, nas quais assume 

posição de controlo, GEMC e APEPAT, a primeira afetada severamente na 

sua atividade principal por causa da pandemia da Covid-19, no ano de 

2020, e a segunda com sucessivos resultados negativos, que urgia 

reduzir, em valor próximo de setecentos mil euros (€ 527.0898,81 e € 

165.956,46, respetivamente). ---------------------------------------- 

No âmbito da resposta aos efeitos da pandemia da Covid-19, em 

particular a título de apoio a fundo não reembolsável às famílias e 

às empresas, o município de Chaves alocou € 910.804,77. ------------- 

Estes resultados positivos, ao nível da receita foram alcançados, 

mesmo depois da consolidação da redução fiscal ao nível dos impostos 

locais, operada nos últimos quatro anos, particularmente ao nível do 

IMI, que agora se situa mínimo legal, ou seja, em 0,30, e de ter 

reduzido e até isentado, no âmbito das medidas de combate aos efeitos 

da pandemia da Covid-19, o preço dos serviços essenciais, como o da 

água, os efluentes urbanos e os resíduos sólidos urbanos, publicidade, 

ocupação do domínio público, mercado e feiras. ---------------------- 

O bom desempenho das finanças municipais permitiu ainda aumentar a 

capacidade de endividamento do município de Chaves, que, em finais de 

2021, em termos de margem absoluta, se concretiza, como já foi afirmado 
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antes, em € 46.024.918,89, situação que permitirá contribuir para a 

concretização de vários projetos há muito ambicionado pelos 

flavienses, estou naturalmente a referir-me, à piscina municipal 

coberta e ao pavilhão multiusos/desportivo, mas também à 

requalificação das vias municipais. --------------------------------- 

O desempenho da atividade municipal durante 2021 foi francamente 

positivo, tendo ficado evidenciada o acerto da estratégia adotada de 

reponderação das prioridades municipais, na estabilização crescente 

da despesa pública e no esfoço na arrecadação de receita municipal, 

sem que tenham sido adotadas medidas que tenham causado impacto 

negativo nos rendimentos da população do concelho. ------------------ 

O quadro comunitário Portugal 2020 evidenciou uma melhoria do nível 

de execução no ano em análise, tendo revelado, em 2021, um impulso 

significativo, com a adjudicação de operações de elevado investimento 

público municipal, objeto de cofinanciamento europeu, encontrando-se, 

muitas concluídas e outras em fase de conclusão. -------------------- 

O município de Chaves, no ano em avaliação, cumpriu escrupulosamente 

as regras relativas ao limite de endividamento, aliás reforçou 

significativamente a respetiva capacidade de endividamento, bem como 

reduziu, expressivamente, o prazo médio de pagamentos, para mínimos 

históricos, tendo, desta forma, contribuído para a resiliência da 

economia local. ----------------------------------------------------- 

Em síntese, pode afirmar-se que o Município de Chaves enriqueceu o seu 

património, diminuir substancialmente o passivo, reduziu, por isso, a 

dívida a terceiros, prestou serviços de qualidade aos cidadãos e às 

empresas, realizou obra significativa, visível, útil e sustentável, 

mas sobretudo reforçou a capacidade, diria mesmo a liberdade, de 

concretizar as prioridades sufragadas pelos flavienses no último ato 

eleitoral autárquico. ----------------------------------------------- 

Por último, quero deixar uma palavra pública de apreço a todos quantos 

contribuíram para o nível de desempenho evidenciado na prestação de 

contas, relativa ao exercício de 2021, com referência expressa a todos 

os membros dos órgãos municipais, executivo e deliberativo, 

naturalmente com maior relevo para os Senhores Vereadores em regime 

de tempo inteiro, que comigo diariamente trilham o mesmo caminho, aos 

dirigentes municipais das diferentes unidades orgânicas, aos muitos 

trabalhadores, das diferentes carreiras/categorias, que de forma 

diligente e comprometida realizam labores essenciais para a nossa vida 

em comunidade, às associações e IPSS(s) existentes do concelho, mas 

sobretudo, aos flavienses que são a razão e a essência da nossa missão 

de serviço público. -------------------------------------------------

Chaves, 14 de abril de 2022. ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz”. ------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, depois da apresentação sumária da 

prestação de contas relativa ao exercício de 2021, fez considerações 

elogiosas ao trabalho desenvolvido, nesse âmbito, por todas as 

unidades orgânicas que possibilitaram a concretização dos resultados 

evidenciados no respetivo relatório e contas, nas diferentes 

dimensões, com uma nota de realce para a Divisão de Gestão Financeira, 

pela forma competente como implementou o SNC-AP, e estruturou e 

densificou os documentos em apreciação. -----------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com três abstenções dos 

Vereadores da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Eng. 

Francisco Baptista Tavares, Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira e Dr. 

Júlio Romeu dos Santos de Jesus, e quatro votos a favor dos restantes 

membros deste órgão, eleitos pelo Partido Socialista, o Senhor 
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Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, os Senhores Vereadores, Dr. 

Francisco Melo, Enga. Paula Chaves e Dr. Nuno Chaves, aprovar a 

prestação de contas, relativa ao exercício económico de dois mil e 

vinte e um. --------------------------------------------------------- 

Deliberou ainda, de igual forma, aprovar a estratégia procedimental 

preconizada na referida informação técnica, designadamente submetê-

la, para efeitos de apreciação, discussão e deliberação, ao órgão 

deliberativo municipal e subsequente remessa para o Tribunal de Contas 

e adequada publicitação. -------------------------------------------- 

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

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

apreciação, usou da palavra, Senhor Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-

PP (Chaves Primeiro), Francisco Baptista Tavares, tendo apresentado, 

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

“Declaração de Voto ------------------------------------------------- 

Da análise ao Relatório da Prestação de Contas do ano 2021, sobressai 

um cuidado manifesto dos Serviços com responsabilidade Financeira do 

Município, em documentar devidamente todos movimentos financeiros 

incluídos nas respetivas rubricas orçamentais, dos documentos 

previsionais anteriormente aprovados e que servem de base ao presente 

relatório. --------------------------------------------------------- 

Fica aqui expresso um louvor reconhecido, dos Vereadores da Coligação 

Chaves Primeiro, pelo trabalho desenvolvido pelos funcionários da 

Câmara na elaboração do documento de prestação de contas de 2021 e da 

forma como o mesmo foi apresentado. --------------------------------- 

Dar nota de alguma dificuldade pessoal, de apenas em dois dias, 

analisar um documento de 755 páginas, tão importante, revelador das 

contas do Município, mas que obriga a conhecimentos de gestão e de 

formação técnica especifica, de difícil perceção para quem não tem 

conhecimentos contabilísticos de gestão autárquica e que um prazo 

limitado de tempo, dificulta a sua análise. ------------------------- 

Ressalta do exame feito, um número elevado de alterações orçamentais, 

promovida pela Câmara Municipal durante o ano transato, que modificam 

e alteram toda a substância orçamental do orçamento aprovado em 2021. 

Muitos projetos, então inscritos no plano e orçamento, não chegaram a 

realizar-se, sendo anulados total ou parcialmente, conseguindo através 

da anulação parcial o reforço de dotação de outros que a Câmara 

entendeu executar, desvirtuando o sentido que a aprovação, dos 

instrumentos previsionais, merece. ---------------------------------- 

Assisti-mos assim a uma constante alteração dos valores e rubricas 

orçamentais dos projetos inicialmente aprovados pelos órgãos 

autárquicos, deixando de ter sentido a aprovação então feita, por 

desrespeito pelo voto dessas aprovações, como o demonstra o projetado 

inicialmente, e o valor final corrigido. ---------------------------- 

Projetos constantes do plano e orçamento, inscritos com dotações 

financeiras, mas que não são executados, criando uma ilusão de que a 

obra está inscrita e com financeiramente assegurado, mas que acaba por 

não ter realização física. ------------------------------------------ 

O Executivo Municipal decide alterar ou anular determinados projetos, 

ficando sempre uma dúvida de ter agido de forma discricionária. ----- 

Dos diversos elementos apresentados, merece análise critica as 

despesas de capital, patente no quadro resumo 1.4.2. em que 

investimentos projetados no valor de 26. 418. 259,63 euros, foram 

executados apenas 16. 457. 203,51 euros, resultando um desvio de 

9. 961. 056,02 euros, com um grau de execução de 62,29%. ------------ 

Os valores revelam uma percentagem bastante baixa na realização de 

investimento Municipal. --------------------------------------------- 
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Quer isto dizer que apesar dos recursos financeiros provenientes de 

fundos comunitários, que autarquia dispõe e que são significativos, a 

execução está num valor bastante reduzido em comparação com a execução 

da despesa corrente do município, em que o grau de execução é de 94,04% 

do valor inicialmente previsto. ------------------------------------- 

Caso a Câmara não tivesse projetos aprovados e financiados por fundos 

comunitários disponibilizados pela União Europeia, então a realização 

física em investimentos de capital seria fortemente negativa dada a 

falta de recursos financeiros próprios e duradouros da Autarquia. --- 

Terminados estes fundos, o Concelho fica sem capacidade de gerar 

receitas suficientes capaz de promover investimentos Municipais, 

necessários ao crescimento e desenvolvimento, degradando-se ainda mais 

as infraestruturas existentes, e não conseguindo manter um nível de 

investimentos necessário na melhoria e construção de novas 

infraestruturas. --------------------------------------------------- 

Também é evidente que as receitas correntes aumentam, mas este aumento 

é absorvido em muito, por mais despesa corrente, podendo o saldo de 

gerência ser bem maior, conforme resulta das contas, se a Câmara 

tivesse uma melhor atenção à estrutura da despesa Municipal. -------- 

Por fim dizer que o quadro pessoal da Câmara me parece conforme as 

necessidades do Município, embora os gastos com pessoal representem 

39,85% das despesas corrente total executada, conforme quadro 6 - 

Estrutura e Execução da Despesa Corrente, do documento da prestação 

de contas. ---------------------------------------------------------- 

Refira-se ainda, embora este documento de prestação de contas não deva 

incluir, por não estar ainda obrigada, a esta formalidade a 

transferência de pessoal da Administração Central para a Câmara 

Municipal, recentemente realizada, aconselha a uma nova estrutura do 

Quadro Orgânico Municipal, refletindo as novas atribuições de 

competências que foram transferidas para o domínio da Gestão 

Municipal, como sejam a Educação e a Saúde, melhorando e valorando os 

funcionários do Município, que prestam relevantes serviços de 

interesse público. -------------------------------------------------- 

Achando que o refletido, expressa a gestão municipal do ano transato 

e que todos os documentos de suporte estão refletidos de forma expressa 

e clara, nas contas que agora se apresentam, não concordando com as 

sucessivas alterações orçamentais que foram feitas e que desvirtuam o 

sentido do plano e orçamento inicialmente aprovado, decidiram os 

Vereadores da Coligação Chaves Primeiro absterem-se na aprovação das 

contas do Município do Ano de 2021 ---------------------------------- 

Paços do Concelho --------------------------------------------------- 

Os Vereadores: ------------------------------------------------------ 

Francisco Tavares --------------------------------------------------- 

Carlos Afonso ------------------------------------------------------- 

Júlio de Jesus” -----------------------------------------------------

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

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

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

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

“Notamos uma evolução no posicionamento político da coligação “Chaves 

Primeiro”, constituída pelo “PPD-PSD/CDS/PP”, que já consegue 

reconhecer a evidente e manifesta melhoria da situação orçamental, 

económico-financeira e patrimonial do município de Chaves, 

concretizada no mandato autárquico 2017-2021, por executivo do Partido 

Socialista. -------------------------------------------------------- 

O relatório e contas relativo ao exercício económico findo é bem 

ilustrativo dessa substancial melhoria, consubstanciada, quer na 
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redução do passivo, em montante superior a 60 milhões de euros, quer 

na redução da dívida total, em mais de 15 milhões de euros, quer ainda 

na redução de juros e outros encargos, em cifra superior a 800 mil 

euros, só no último exercício, o que permitiu garantir que o serviço 

da dívida represente, nesse período, apenas, 023% da despesa total. - 

A boa gestão do executivo municipal que liderou os destinos do concelho 

de Chaves permitiu ainda, no ano de 2019, retirar o município na 

situação de “falência” em que se encontrava, em resultado de gestão 

desastrosa, e colocá-lo no grupo dos municípios com melhor desempenho 

financeiro. --------------------------------------------------------   

As considerações feitas à prestação de contas, pelo Senhor Vereador 

da coligação “Chaves Primeiro”, Eng. Francisco Tavares, no que 

concerne às modificações orçamentais, estão desalinhadas com a 

dinâmica da realidade da gestão autárquica, num concelho empreendedor, 

em particular num ano de pandemia. ---------------------------------- 

De igual forma, a dicotomia despesa corrente/despesa de capital, 

evidenciada nas consideração feitas por este eleito, não fazem, nos 

dias de hoje, grande sentido, pois há despesa cuja natureza 

contabilística se caracteriza como corrente e o valor que acrescenta 

ao desenvolvimento humano, social e cultural, é, amiúde vezes, 

superior a investimentos feitos em betão, estou, por exemplo, a 

referir-me a despesa no âmbito da educação, do apoio social a IPSS e 

outras associações, mas também ao apoio concedido a família e empresas, 

como forma se mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19. -----------  

Neste contexto, deverá ainda ser considerado que, atualmente, as 

transferências financeiras feitas pela administração central, através 

do Orçamento Geral do Estado, para os municípios, são, essencialmente, 

de natureza corrente, e, ainda, assim, o município de Chaves, no último 

exercício, conseguiu uma poupança corrente de € 9.517.699,76, ou dito 

de outra forma, permitiu financiar despesa de capital com receita 

corrente nesse valor. -----------------------------------------------   

Estranha-se, ainda, a fixação que o PSD tem com a relevância que os 

fundos europeus representam na estrutura de receita do município de 

Chaves, como se isso fosse negativo. Na nossa perspetiva, a captação 

crescente de recursos financeiros externos, em particular de fundos 

europeus, é desejável e traduz dinâmica e competência na gestão 

autárquica. -------------------------------------------------------- 

Nos últimos anos houve uma evolução muito significativa na captação 

fundos europeus, particularmente ao nível da receita de capital, sendo 

que, no exercício em análise, a receita de capital cresceu, 

relativamente a período homólogo, em 6 milhões de euros, e não foi 

através da contratação de empréstimos, como aconteceu em mandatos 

anteriores, de gestão do PSD. --------------------------------------- 

O Senhor Vereador do PSD, critica a “excessiva” dependência do 

orçamento municipal de Chaves de fundos europeus, e eu respondo-lhe 

que pretendo reforçar ainda mais o financiamento municipal nesse 

domínio, aliás isso já foi alcançado, pois, no último ano foi possível 

contratualizar, ao nível do primeiro direito, para requalificar 

edificado social, público e privado, mais de 17 milhões de euros, e, 

no ano em curso, já captamos, em aviso concorrencial no âmbito do PRR, 

mais de 11 milhões de euros, para requalificar e valorizar a área de 

acolhimento empresarial de Chaves. ---------------------------------- 

A visão do PSD para aumentar as receitas do município de Chaves, tendo 

por referência a prática autárquica prosseguida nos mandatos de 2001 

a 2017, parece materializar-se no aumento de impostos locais e de 

taxas e tarifas, mas também no aumento da dívida a terceiros, em 

particular à banca, sendo que a gestão autárquica liderada por mim 
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privilegia a captação de recursos externos, em particular fundos 

europeus, desagravando, assim, de forma progressiva, o esforço dos 

flavienses. --------------------------------------------------------     

Por último, quanto à despesa com pessoal, quero deixar nota que, em 

2017, ano de gestão do PSD, ela representava 27,44%, no cômputo da 

despesa total, e, no final de 2021, a percentagem, em idêntico 

indicador, é de 24,03%, o que denota, não um acréscimo, mas antes um 

decréscimo de 3,41%, em tal despesa. -------------------------------- 

 

 

2.4. DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DE PARCELA DE TERRENO 

COM A ÁREA DE 628,00M2, LOCALIZADA NO GAVETO ENTRE A AV. BRACARA 

AUGUSTA (N103) E A RUA AZENHA DO AGAPITO, FREGUESIA DE SANTA MARIA 

MAIOR, CONCELHO DE CHAVES, EM VISTA À SUA, EVENTUAL, ALIENAÇÃO. 

PROPOSTA N.º 34/GAPV/2022. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

1. O Município de Chaves possui, no seu domínio público, uma parcela 

de terreno de forma triangular, com a área de 628,00m2, localizada no 

gaveto entre a Avenida Bracara Augusta (N103) e a Rua Azenha do 

Agapito, na freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, a qual 

não se encontra afeta a uma utilidade pública concreta, importando a 

manutenção da sua limpeza, de matos e silvas, em encargos para a 

autarquia. --------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a pronúncia técnica exarada na Informação/Proposta 

nº 13/SPU/2022, de 8 de março de 2022, para efeitos de apuramento das 

“chances” urbanísticas da parcela, a mesma acaba por concluir, quer 

pela zona da estrada, quer pela sua topografia escarpada, bem como 

pelo seu enquadramento urbanístico e paisagístico e atenta a 

disciplina urbanística preconizada no PDM e os demais condicionamentos 

aplicáveis a uma edificação, que a referida parcela deve ficar livre 

de qualquer construção. -------------------------------------------- 

3. Através de requerimento com o registo nos serviços municipais 

DAG/2021, DAG, E,G, 15577 de 16-11-2021,Pedro José Azevedo Morais, NIF 

238343537, proprietário do prédio urbano sito em Estrada de Braga, 

freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves  sob o número 2569, inscrito 

na respetiva matriz predial sob o artigo 962, veio solicitar que lhe 

fosse vendida a parcela de terreno identificada no número 1 anterior, 

em virtude da mesma ser confinante com o seu prédio e viabilizar um 

acesso automóvel ao mesmo ou, em alternativa, que lhe fosse constituído 

o direito a vedar a aludida parcela de terreno  e, a fim, mante-la 

limpa de matos de modo a assegurar a manutenção da salubridade da sua 

propriedade. ------------------------------------------------------- 

4. De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de 

agosto, na sua redação atual, os  bens imóveis dos domínios públicos 

do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais, podem  perder 

o estatuto de tal dominialidade pública por desafetação das utilidades 

que justificavam a sujeição do imóvel a tal estatuto, sendo certo que 

deverá ser observado o princípio da boa administração, previsto no 

artigo 3º do diploma, no que concerne às despesas com a aquisição, 

administração e utilização dos bens imóveis, as quais devem satisfazer 

os requisitos da economia, eficiência e eficácia. ------------------ 

5. Neste contexto, não se justificando a manutenção da dominialidade 

pública da parcela em causa, que pela sua localização e topografia 

acarreta custos de manutenção na sua limpeza, sem que a mesma tenha 
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qualquer utilização pelos munícipes e cidadãos em geral, torna-se 

imprescindível proceder à desafetação, do domínio público municipal, 

da mesma parcela de terreno com a área de 628,00m2, situada no gaveto 

entre a Avenida Bracara Augusta e a Rua Azenha do Agapito, na referida 

freguesia de Santa Maria Maior, em vista à sua integração no domínio 

privado da autarquia, de modo a alterar o seu estatuto dominial, 

viabilizando, posteriormente, a sua, eventual, alienação em 

procedimento de hasta pública. ------------------------------------- 

6. Nos termos da alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e posteriores alterações, compete 

à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 

sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público municipal. 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário o seguinte: ---------------------- 

a) Que seja manifestada a intenção de proceder à desafetação, do 

domínio público municipal, para o domínio privado da autarquia, da 

parcela de terreno com a área de 628,00m2, situada no gaveto entre a 

Avenida Bracara Augusta e a Rua Azenha do Agapito, freguesia de Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves, melhor identificada a cor vermelha, 

no levantamento topográfico à escala 1:500, em anexo à presente 

proposta; ---------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, caso a presente proposta venha a ser aprovada, 

tal proposta de decisão deverá ser sujeita à audiência dos interessados 

a fim dos mesmos se pronunciarem acerca de eventuais prejuízos 

decorrentes de tal proposta de desafetação, à luz do disposto no artigo 

121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, mediante 

a respetiva divulgação através de edital, a publicar em jornal local, 

na página da internet da autarquia e a afixar nos demais lugares de 

costume, concedendo a todos os eventuais interessados, na referida 

desafetação, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da referida 

publicitação, o direito  para se pronunciarem por escrito; --------- 

c) Caso não se registem participações, deverá a presente deliberação 

tornar-se decisão definitiva, devendo o presente assunto ser agendado 

para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, órgão competente para 

a prática do ato de desafetação da parcela em causa, do domínio público 

municipal para o respetivo domínio privado da autarquia, nos termos 

do disposto na alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor; --------------- 

d) Por último, caso o procedimento administrativo venha a merecer o 

acolhimento do órgão deliberativo municipal, deverão os serviços 

municipais competentes – Divisão de Gestão Financeira - proceder ao 

registo de tal parcela, no domínio privado da autarquia. ------------ 

Chaves, 11 de abril de 2022. --------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, na ausência do Presidente --- 

Francisco António Chaves de Melo ----------------------------------- 

Em Anexo: o respetivo processo administrativo, incluindo levantamento 

topográfico à escala 1/500, com a delimitação da área a desafetar do 

domínio público municipal. ------------------------------------------ 

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

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

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

 

 

3 – EXPROPRIAÇÕES 

 

4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
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4.1. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE TITULARIDADE DA BANCA Nº.137 NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: MABILDA VAZ PINHEIRO PAIVA - MORADA: 

RUA DA LAMPAÇA Nº.5 – ÁGUAS FRIAS – 5400-601 - CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 

11/2022, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 01/04/2022. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------ 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

pela requerente, Mabilda Vaz Pinheiro Paiva, no pretérito dia 17 de 

março, com o número de expediente geral 3107, relacionado com o pedido 

de autorização de alteração de titularidade da banca n. º 137, para 

António Rodrigues Paiva, seu marido, com o contribuinte nº. 155992597, 

com a morada: Rua da Lampaça, nº.5, 5400-601, Águas Frias, Chaves. -- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1. A transmissão do direito de ocupação dos espaços de venda do 

Mercado Municipal de Chaves pode ser autorizada, pelo órgão executivo 

camarário, conforme alínea d) do n. º 24 do artigo 12.º Regulamento 

do Mercado Local de Produtores de Chaves, por motivos ponderosos e 

devidamente justificados. ------------------------------------------ 

2.2. A atual titular do direito de ocupação, Mabilda Vaz Pinheiro 

Paiva, vem através do requerimento, ora em análise, informar que 

solicita a transmissão do direito de ocupação da banca nº.137 do 

Mercado Municipal de Chaves, para o seu marido, António Rodrigues 

Paiva, em virtude da sua avançada idade. ---------------------------- 

2.3. Conforme n. º 35 do 12.º Regulamento do Mercado Local de 

Produtores de Chaves, a transmissão do direito de ocupação deve ser 

acompanhada, para além do requerimento fundamentado do seu titular, 

de documentos comprovativos dos factos invocados, pelo que a 

requerente junta: -------------------------------------------------- 

(I) Cartão de cidadão; --------------------------------------------- 

(II) Comprovativo de início de atividade, emitido pelo portal das 

finanças, com inscrição no CAE 47810 – Comércio a retalho em bancas, 

feiras unidades móveis venda de produtos alimentares, bebidas e 

tabaco; ------------------------------------------------------------ 

(III) Comprovativos de situação regularizada perante a Administração 

Fiscal e a Segurança Social; ---------------------------------------- 

(IV) Parcelário Agrícola, (P3). ------------------------------------- 

                                                           
4 Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves -------------- 

Artigo12.º - Transmissão do direito de ocupação ---------------------  

1. Salvo o disposto no número seguinte, são o direito de ocupação dos 

lugares de venda é intransmissível. --------------------------------- 

2. Poderá a Câmara Municipal autorizar a transmissão do direito de 

ocupação ao cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens e ou 

na sua falta ou desinteresse, aos seus descendentes diretos nos 

seguintes casos: ---------------------------------------------------- 

a) Invalidez do titular; --------------------------------------------  

b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal; --------------  

c) Morte do titular, nos termos previstos no artigo seguinte; ------- 

d) Outros motivos ponderosos e justificados, verificados caso a caso.  

5 3. O pedido de transmissão do direito de ocupação deve ser 

acompanhado de requerimento fundamentado do seu titular, de documentos 

comprovativos dos factos invocados, bem como documento comprovativo 

do cumprimento das disposições legais aplicáveis para o exercício da 

atividade em nome do interessado na transmissão. -------------------- 
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3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO --------------------------------- 

3.1 O pedido formulado consubstancia o pedido de transmissão do direito 

de ocupação da banca n. º 137, do Mercado Municipal de Chaves, cujo 

titular atual é Mabilda Vaz Pinheiro Paiva. ------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(I) A requerente apresenta motivo relevante que justifica devidamente 

o pedido de autorização de alteração de titularidade da banca n. º 

137, do Mercado Municipal de Chaves, a favor de António Rodrigues 

Paiva. ------------------------------------------------------------- 

(II) O interessado na transmissão do direito de ocupação, que apresenta 

documentos comprovativos do cumprimento das disposições legais 

aplicáveis para o exercício da atividade, tem vindo a exercer a 

atividade, em nome da titular, cumprindo com todas as obrigações 

decorrentes da ocupação das bancas; --------------------------------- 

(III) Conforme n. º 46 do artigo 12.º Regulamento do Mercado Local de 

Produtores de Chaves, o novo titular, caso se venha a deferir a 

pretensão, mantem os direitos e as obrigações da primitiva ocupação. 

4. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão. 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser 

notificados, nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão 

que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, 

consubstanciado no deferimento do pedido de transmissão do direito de 

ocupação da banca n. º 137, do Mercado Municipal de Chaves, de Mabilda 

Vaz Pinheiro Paiva para António Rodrigues Paiva. -------------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro das 

bancas n. º 137, do Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa 

de gestão de Feiras e Mercados. ------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 01/04/2022----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a trasmissão da 

titularidade da banca nº. 137, nos termos formalizados -------------  

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA, ENG PAULA CHAVES DE 01/04/2022. -------–- 

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 4. O disposto nos números anteriores não determina qualquer alteração 

nos direitos e obrigações do direito de ocupação do espaço de venda a 

transmitir, designadamente quanto ao respetivo prazo. --------------- 
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X 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram doze horas e vinte minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


