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Nº11 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 26 de maio de 

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

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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, Sr. 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 trinta minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de vinte e três de maio de dois mil e 

vinte e dois. ------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

I - 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) “Balneário Pedagógico de Vidago reabre para nova Época Termal” - 

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

que o Balneário Pedagógico de Vidago reabriu as suas portas, no passado 

dia 17 de maio, dando início à Época Termal de 2022. ---------------- 

Num ano em que se espera a retoma do setor, mantendo-se a atual 

tendência de crescimento do termalismo e a comparticipação dos 

Tratamentos Termais pelo Serviço Nacional de Saúde, a abertura é 

marcada pelo lançamento do novo website da Estância Termal 

(https://bpvidago.pt/), dando continuidade à filosofia de proximidade 

com os seus clientes. ----------------------------------------------- 

b) “Festival Gastronómico do Bacalhau” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que terá início no próximo 

fim de semana a primeira edição do “Festival Gastronómico do Bacalhau 

de Chaves”, que reúne seis dezenas de restaurantes a confecionar pratos 

de bacalhau. Restaurantes que prometem conciliar a inovação com a 

tradição, com pratos marcados pela exuberância e o sabor da gastronomia 

flaviense. --------------------------------------------------------- 

Trata-se de mais uma iniciativa da autarquia, concebida a pensar na 

valorização da excelente gastronomia local, com uma restauração tão 

diversificada e qualificada, em grande número. Para promover a 

excelência gastronómica realiza-se, em simultâneo, um concurso com 40 

restaurantes aderentes, em que os melhores serão premiados (Melhor 

Entrada, Melhor Prato Principal, Melhor Inovação Gastronómica, Jovem 

Talento). ---------------------------------------------------------- 

c) “Férias desportivas municipais de 22 de junho a setembro” - Sobre 

este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o 
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Município de Chaves irá dinamizar um variado leque de atividades, 

durante o período de verão, direcionadas para alunos dos 6 aos 14 anos 

De 20 de junho a 09 de setembro de segunda a sexta-feira, das 09h00 e 

as 17h30, a iniciativa “Férias desportivas municipais’22” aglomera 

diversas atividades desportivas e lúdicas, música, cinema, piscina, 

workshops e visitas culturais. -------------------------------------- 

Através de atividades dinâmicas e equilibradamente divididas entre o 

carácter físico, socio-emocional e cognitivo, pretende-se potenciar o 

sucesso integrado do aluno posteriormente ao nível do seu potencial 

criativo, desde o espírito empreendedor, liderança, pensamento 

criativo, responsabilidade, resolução de problemas, trabalho em equipa 

ou respeito pelo outro. --------------------------------------------- 

Com um total de seis períodos de 2 semanas cada, esta atividade tem 

como objetivo o desenvolvimento integral das crianças e jovens, 

proporcionando condições de igualdade a todos os jovens do concelho 

permitindo, assim, o acesso a novas atividades e experiências fora do 

contexto escolar. --------------------------------------------------- 

A promoção e dinamização da prática da atividade física e desportiva 

junto dos mais jovens constitui um fator decisivo na melhoria da saúde 

e da qualidade de vida, sendo fundamental no desenvolvimento da sua 

formação social, pessoal e educativa. ------------------------------- 

d) “Município de Chaves assume compromisso para adaptação e mitigação 

das alterações climáticas nos serviços das águas” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a convite da 

Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), o 

Município de Chaves assinou, no passado dia 17 de maio, em cerimónia 

realizada nos Claustros do Palácio do Conde de Amarante, Vila Real, a 

“Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações 

Climáticas nos Serviços de Águas”. ---------------------------------- 

Formalizou o ato o vereador, Nuno Chaves, responsável pelo setor do 

Ambiente e Serviços Urbanos, iniciativa que traduz o compromisso da 

autarquia na sensibilização e promoção de políticas que favoreçam o 

desenvolvimento sustentável, através de estratégias e propostas de 

medidas concretas que permitam afiançar o cumprimento do direito 

humano à água e saneamento para as próximas gerações, a quem o impacto 

das alterações climáticas afetará de forma ainda mais gravosa. ------ 

O compromisso assumido encontra-se alinhado com os instrumentos 

europeus já implementados em Portugal, como o Acordo de Paris, o Pacto 

Ecológico Europeu e a Nova Estratégia da União Europeia para as 

Alterações Climáticas, onde se inclui a nova Lei Europeia do Clima, 

que visa a implementação de medidas de adaptação e mitigação 

relacionadas com a economia circular, a melhoria da eficiência hídrica 

e energética, bem como o aproveitamento dos recursos naturais. ------ 

A iniciativa, que resulta do trabalho da Comissão Especializada de 

Adaptação às Alterações Climáticas da APDA, pretende reunir o máximo 

de entidades signatárias numa luta conjunta entre o setor público e 

privado para a realização de uma transição ecológica justa, 

competitiva e inclusiva, na disponibilização de informações e 

ferramentas no sentido de melhorar os modelos e capacidade de resposta 

e adaptação na prestação dos melhores serviços de forma regular, 

contínua e eficiente. ----------------------------------------------- 

e) “Autarquia promove mais 30 largadas do parasitoide contra Vespa da 

Galha do Castanheiro durante o mês de maio” - Sobre este assunto, o 

Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a autarquia 

flaviense promoveu, no presente ano, mais uma campanha de luta 

biológica com recurso a largadas do parasitoide contra a Vespa da 

Galha do Castanheiro pelas várias freguesias do concelho, com vista a 
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reduzir ao mínimo as consequências negativas da presença dos insetos 

nocivos no concelho e, desta forma, potenciar o aumento da produção 

de castanha no concelho. -------------------------------------------- 

Durante o mês de maio, o município providenciou 30 largadas, que vêm 

juntar-se a mais 118 efetuadas pela autarquia desde 2017. ----------- 

No total, desde essa data, entre o município, privados, entidades 

locais e Juntas de Freguesia foram realizadas no concelho 255 largadas 

de combate à "Vespa das Galhas do Castanheiro", praga que muito tem 

afetado a produção de castanha. De acordo com o relatório técnico de 

acompanhamento de 2021 e da monitorização realizada, no concelho de 

Chaves já se encontra instalado o inseto parasitoide, torymus 

sinienses, sendo motivo de alento, incentivo e esperança de melhorias 

a curto e médio prazo. ---------------------------------------------- 

f) “Crescimento e Sustentabilidade de Chaves e do Alto Tâmega” 

debatidos em conferência na próxima sexta-feira” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que Chaves recebe 

na próxima sexta-feira, dia 27, a conferência “Crescimento e 

Sustentabilidade de Chaves e do Alto Tâmega”, uma iniciativa 

organizada pelo grupo editorial Vida Económica, com o apoio da Câmara 

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

O debate está agendado para as 14h30, na Biblioteca Municipal, e conta 

com a participação de diversos oradores de instituições públicas e do 

setor empresarial da cidade. ---------------------------------------- 

Aproveitou, a oportunidade, para convidar todo o Executivo Municipal 

a estar presente e participar nesta iniciativa. --------------------- 

g) “Trabalhos técnicos de manutenção no MACNA prosseguem até dia 1 de 

julho” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

deu nota que, na sequência da execução dos trabalhos de preparação de 

uma nova exposição no MACNA, iniciados no passado dia 19 de abril, foi 

detetada uma fuga de água com origem nas tubagens que alimentam o 

circuito do sistema de climatização da biblioteca, as quais 

apresentavam um estado adiantado de corrosão metálica. -------------- 

Após peritagem para se determinar a extensão dos danos, foi aferido o 

mau estado de conservação das tubagens metálicas, obrigando a uma 

intervenção imprevista para a recuperação do sistema de climatização 

com alguma extensão. ------------------------------------------------ 

Considerando que o controle das condições ambientais nas salas de 

exposições do museu não estará operacional até se recuperar essa parte 

do circuito do sistema de climatização, o qual garante a estabilidade 

dos valores de temperatura e humidade nas salas, e cuja estabilidade 

é essencial à conservação de obras de arte a expor, não se poderão 

acolher novas exposições. ------------------------------------------- 

Neste âmbito, e para concluir as obras de reparação já iniciadas, bem 

como para a instalação da nova exposição prevista, haverá necessidade 

de prolongar a data de reabertura do equipamento ao público. -------- 

Assim, prevê-se que o MACNA irá reabrir as suas portas aos visitantes 

no próximo dia 1 de julho, com a exposição "Olhares Modernos. O retrato 

na pintura, escultura, desenho (1919-1950)", em colaboração com o 

Museu Nacional de Arte Contemporânea e no âmbito do protocolo assinado 

entre o Município de Chaves e a DGPC a 29 de junho de 2019. --------- 

h) “Próximo quadro comunitário de apoio” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que se realizou, no dia de 

ontem, uma reunião na cidade de Vila Real, a qual contou com a 

participação da Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, 

e da “CCDR-N”, e teve como principal objetivo uma breve apresentação 

daquilo que possam ser as linhas estruturantes do próximo programa 

operacional regional.  
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II - 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, referiu que as associações deveriam ter apresentado as 

contas do ano 2021, aos seus órgãos sociais, durante o mês de abril, 

neste contexto interpelou o Senhor Presidente da Câmara, se a 

associação “Aquavalor” já tinha enviado para a Autarquia os documentos 

de prestação de contas referentes ao ano 2021. ---------------------- 

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

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

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

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

O Município, no âmbito da concretização de contratos programa com 

Associações, designa um gestor do respetivo contrato com a obrigação 

de acompanhar a sua execução, e, no final do mesmo, produz um relatório 

de execução do mesmo, sendo posteriormente encaminhado para 

conhecimento do Órgão Executivo Municipal. ------------------------- 

No que diz respeito às associações em que o Município possui uma 

posição dominante, tais documentos são elaborados, encaminhados e 

agendados para conhecimento do Órgão Executivo e Deliberativo 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

Nas associações em que o Município não detém qualquer participação ou 

nas restantes em que detém uma participação não dominante, como é o 

caso da associação “Aquavalor”, sempre que os documentos (Orçamentos, 

Planos de Atividades e Prestação de Contas) são remetidos para o 

Município, os mesmos são encaminhados para conhecimento do Órgão 

Executivo Municipal. ------------------------------------------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 12 de maio 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. Carlos Afonso de Moura 

Teixeira, 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 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

II 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

1. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº 53/STL/2022. ----------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 7930/22, datado do 

pretérito dia 02/05/2022, a Associação de Solidariedade Social de 

Santo António de Monforte, com o NIPC 504971360, veio invocando a sua 

qualidade de IPSS, requerer a isenção das taxas municipais devidas 

pela inspeção do elevador instalado na associação. ------------------ 

2. Em vista a instruir o pedido, a requerente veio juntar ao processo 

os seguintes documentos, a saber: ----------------------------------- 

a) Declaração emitida pela Direcção-Geral de Ação Social, e 

publicada no Diário da República, III Série, de 24 de setembro de 

2001, atestando o registo definitivo da requerente como instituição 

particular de solidariedade social, reconhecida como pessoa coletiva 

de utilidade pública; ----------------------------------------------- 

b) Declaração emitida pela Segurança Social, atestando que a 

associação tem a sua situação contributiva regularizada perante tal 

entidade, emitida no dia 08/03/2022; -------------------------------- 

c) Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, no dia 

04/05/2022, comprovando que a requerente tem a sua situação 

contributiva regularizada perante tal entidade. --------------------- 

3. Assim, sobre o presente assunto, cumpre informar o seguinte: -- 

II – Enquadramento jurídico ----------------------------------------- 

1. Entre as diversas disposições que dão corpo ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no 

concelho de Chaves, o capítulo III, prevê as isenções ou reduções de 

taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo. ---------- 

2. Sobre esta matéria, o n.º 1, do artigo 24º, do retrocitado 

regulamento, dispõe, expressamente, o seguinte: --------------------- 

“Poderão estar isentas do pagamento de taxas as pessoas coletivas de 

utilidade pública administrativa, as instituições particulares de 

solidariedade social, bem como as de mera utilidade pública, 

relativamente aos atos e factos que se destinem à direta e imediata 

realização dos seus fins, desde que lhes tenha sido concedida isenção 

do respetivo IRC pelo Ministério das Finanças, ao abrigo do artigo 

10.º do Código do IRC.” --------------------------------------------- 

3. Por força do disposto no n.º 8, do artigo 24º, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, a apreciação e decisão da 

eventual isenção ou redução das taxas municipais carece de 

formalização do pedido, que deverá ser acompanhado dos documentos 

comprovativos da natureza jurídica das entidades, da sua finalidade 

estatutária, bem como dos demais exigíveis em cada caso. ------------ 

4. Ora, da análise do pedido formulado verifica-se, que a requerente 

tem a natureza jurídica de instituição particular de solidariedade 

social, com utilidade pública reconhecida, dispondo da sua sede social 

na Rua da Cancela, nº 10, Santo António de Monforte, Chaves. -------- 

5. Por sua vez, e de acordo com a informação prestada pela Divisão 

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

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

6. Partindo destas premissas, julgamos, salvo melhor opinião, que 

se encontram reunidas as condições legalmente determinadas para a 

concessão da isenção pretendida. ------------------------------------ 

7. O valor das taxas devidas por cada inspeção de elevadores 

corresponde à quantia de 156.65€, nos termos do disposto no n.º 1, do 

artigo 6º, da Tabela de Taxas, em anexo ao Regulamento Municipal de 
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Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de 

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

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

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

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

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

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na autorização da isenção de taxas requerida pela peticionária, ao 

abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 24º, do Regulamento Municipal 

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 isenções 

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

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

presente informação, para o gabinete da Chefe da Divisão de 

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

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

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

Chaves, 06 de maio de 2022. ----------------------------------------- 

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

(Adérito Soares) ---------------------------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 09.05.2022. --------------------------------------------    

Atento o teor da presente informação, é de adotar a 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 

2022.05.10. -------------------------------------------------------- 

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. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. REQ: PROCENTRO - ASSOCIAÇÃO PARA 

PROMOÇÃO DO CENTRO URBANO DE CHAVES. INF 58/STL/2022. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A PROCENTRO – Associação para Promoção  do Centro Urbano de 

Chaves” com sede no Beco do Trem, Pavilhão Expoflávia freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves, veio, través de requerimento, 

solicitar a respetiva  autorização/licença para a Feira de Velharias 

a realizar -se no primeiro fim-de-semana (sexta-feira e sábado) de 

cada mês, entre junho e outubro, entre as 09h00 e as 19h00 horas, no 

Jardim do Bacalhau. ------------------------------------------------- 

2. Em sede do retromencionado requerimento, a “Procentro Associação 

para Promoção do Centro Urbano de Chaves” solicitou, também, a isenção 

do pagamento das taxas administrativas associadas ao pedido de 
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autorização para a instalação, em domínio público, das estruturas 

acima referidas. --------------------------------------------------- 

3. Assim cumpre-me informar, sobre a pretensão Formulada, o seguinte:      

II – Da concessão de isenção de pagamento de taxas municipais. ------ 

1. Através de deliberação tomada pelo executivo camarário em sede de 

sua reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 2010 e 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo em sua sessão ordinária 

do dia 28 de abril de 2010, veio a ser aprovado o Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva tabela, em 

vigor no Concelho de Chaves. ---------------------------------------- 

2. Ora, entre as diversas disposições que dão corpo ao Regulamento 

Municipal em causa, o capítulo III, prevê as isenções ou reduções de 

taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo. ---------- 

3. Neste Contexto, o n.º 3, do artigo 24º, do retromencionado 

Regulamento Municipal, prevê a possibilidade de isenção, ou redução, 

de taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse 

municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fundamentada do respetivo pelouro; --------------------- 

4. Como se viu a Procentro- Associação para Promoção do Centro Urbano 

de Chaves, veio, através de requerimento, solicitar autorização para 

a Feira de velharias (antiguidades e artigos colecionáveis) no Jardim 

do Bacalhau com a área entre 120m2 e 250m2, nós dias 3 e 4 de junho, 

1 e 2 de julho, 5 e 6 de agosto, 2 e 3 de setembro e 30 de setembro e 

1 de outubro de 2022. ---------------------------------------------- 

5. Sendo certo que a ocupação pretendida se insere num conjunto de 

atividades articuladas com o Município de Chaves, em vista a enriquecer 

e dinamizar a cidade, com claros benefícios e mais- valias para o 

concelho e seus habitantes. ---------------------------------------- 

6. Ainda sobre esta matéria, importa referir que é inegável que a 

Procentro  - Associação para Promoção de Centro Urbano de Chaves assume 

um papel importante na dinamização do concelho de Chaves, atendendo 

ao respetivo objeto. ----------------------------------------------- 

7.Verifica-se, portanto, que a ocupação pretendida se encontra 

diretamente relacionada com um conjunto de atividades que, atendendo 

à respetiva natureza e finalidade, são passíveis de ser reconhecidas 

como tendo um manifesto e revelante interesse municipal, o qual, como 

se viu, beneficia o Concelho de Chaves. ---------------------------- 

8. Considerando que tal interesse municipal, desde que reconhecido 

pelo órgão executivo, é justificador da concessão de isenção do 

pagamento de taxas municipais que sejam devidas. -------------------- 

9. Sendo certo que pela ocupação pretendida, são devidas taxas 

municipais no valor de € 3,517,45 (três mil quinhentos e dezassete 

euros e quarenta e cinco cêntimos), nelas se incluindo: ------------- 

- Taxas devidas pela ocupação do domínio público municipal; --------- 

- Taxas pela apreciação de pedidos de ocupação de espaço público; --- 

- taxas pela emissão de licença. ----------------------------------- 

10. Por força do  estatuído no n.º 7, do artigo 24º, do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de 

Chaves, as isenções previstas no n.º 3, da mesma disposição 

regulamentar, são concedidas, caso a caso, por deliberação da Câmara 

Municipal de Chaves, não dispensando, contudo, a concessão da isenção 

requerida a emissão das licenças ou autorização devidas, nos termos 

da lei ou regulamentos municipais, conforme informações anexas e 

superiormente sancionadas. ------------------------------------------ 

11. Refira-se, por último, que a PROCENTRO juntou, ao presente 

processo, documentos comprovativos da natureza da associação, 

declarações de não dívida, respetivamente, à Segurança Social e à 
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Autoridade Tributária, e ainda documento comprovativo da respetiva 

finalidade estatutária. --------------------------------------------- 

12. Sendo certo que, de acordo com a informação produzida pela Divisão 

de Gestão Financeira, no dia 3/05/2022 a Procentro não tem dívida em 

relação ao Município  de  Chaves. ---------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito ------------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na autorização da isenção de taxas requerida pela peticionária, ao 

abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 24º, do Regulamento Municipal 

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 isenções 

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

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

presente informação, para o gabinete da Chefe da Divisão de 

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

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

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

Chaves, 10 de maio de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

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

2022.05.16. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS. FESTA POPULAR EM HONRA 

DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. INF 59/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, através de deliberação tomada pelo executivo 

camarário em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 12 de 

abril de 2010 e devidamente sancionada pelo órgão deliberativo em sua 

sessão ordinária do dia 28 de abril de 2010, veio a ser aprovado o 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva 

tabela, em vigor no Concelho de Chaves; ---------------------------- 

2. Considerando que entre as diversas disposições que dão corpo ao 

Regulamento Municipal em causa, o capítulo III, prevê as isenções ou 

reduções de taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo; 

3. Considerando que o n.º 1, do artigo 24º, do Regulamento de 

liquidação e cobrança de taxas municipais estabelece “poderão estar 

isentos do pagamento de taxas as pessoas coletivas de utilidade pública 
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administrativas, relativamente aos atos e factos que se destinem à 

direta e imediata realização dos seus fins;  ----------------------- 

4. Considerando que o “União de freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge” vai realizar no próximo dia 3 de maio festa popular em honra 

de Nossa Senhora da Conceição; -------------------------------------- 

5. Considerando que o evento, em causa, assume, em face da natureza 

das atividades a desenvolver, leia-se, culturais, sociais e 

recreativas, um manifesto e relevante interesse municipal, o qual 

poderá ser aproveitado pela população em geral, sem restrições, à luz 

do disposto no n.º 3 do já referido artigo 24º do regulamento municipal 

em referência; ------------------------------------------------------ 

6. Considerando que as isenções concedidas, por força do disposto 

na referida disposição regulamentar, são concedidas, caso a caso, por 

deliberação da Câmara Municipal de Chaves, por força do estatuído no 

n.º 7, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de Chaves; ------------------------ 

7. Considerando, por último, que a isenção de taxas não dispensa a 

emissão das licenças ou autorizações devidas, nos termos da lei ou 

regulamentos municipais; ------------------------------------------- 

8. Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de €78,85 

(Setenta Oito Euros e Oitenta e Cinco  Cêntimos). ------------------ 

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

a) Em virtude da data de realização do evento  e da próxima reunião 

ordinária do órgão executivo se revelar posterior, sugere-se a adoção 

de decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelos motivos 

acima mencionados, no sentido de conceder a isenção das respetivas 

taxas, no valor de €78,85 (Setenta e Oito Euros e Oitenta e Cinco 

Cêntimos), sendo posteriormente sujeita a ratificação pelo órgão 

executivo à luz da disposição constante no artigo 169º do CPA; ------ 

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

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

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

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 de 

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

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

Chaves, 11 de maio de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

2022.05.16. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. À 

reunião do Executivo Municipal para ratificação. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 16.05.2022. ------------ 

 

 

4. ARMÉNIO ALBERTO FRADE INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 90/DAG/2022. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1. Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local sob o NIPG n.º 4163/22, 

datado do pretérito dia 08/03/2022, Arménio Alberto Frade veio invocar 

a prescrição de faturas relativas a consumos de água realizados há 

mais de seis meses. ------------------------------------------------- 

2. Na sequência do pedido apresentado, a Divisão de Ambiente, 

através da informação n.º 166, datada de 16 de março de 2022, informou 

que as faturas que não se encontram em execução fiscal, no valor total 

de € 131,18, já se encontram prescritas. --------------------------- 

3. Ademais, na sequência da mesma informação foi a estes serviços 

solicitado que se pronunciassem sobre a prescrição das faturas que se 

encontram em execução fiscal.  ------------------------------------- 

4. Com efeito, foi solicitado aos serviços de execução fiscal 

informação sobre as dívidas respetivas a que se refere o interessado. 

5. 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 que se encontram junto ao processo 

administrativo físico, foram identificadas as seguintes dívidas: --- 
N.º Fatura Valor N.º Certidão de dívida 

0000792018/0033025449 €3,61 36947 

0000792018/0033034261 €3,28 36948 

0000792018/0033043206 €3,28 36949 

0000792018/0033052264 €3,28 38086 

0000792018/0033000982 €3,28 38087 

0000792018/0033007725 €3,28 38752 

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

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

a) As certidões de dívida n.ºs. 36947, 36948 e 36949 foram emitidas 

no dia 28 de fevereiro de 2019; ------------------------------------- 

b) As certidões de dívida n.ºs. 38086 e 38087 foram emitidas no dia 

3 de maio de 2019; ------------------------------------------------- 

c) A certidão de dívida n.º 38752 foi emitida no dia 31 de maio de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

7. 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. ------------------------ 

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 
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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 às datas de emissão das certidões de dívida, as 

quais 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 não se encontram prescritas, claudicando, assim, a pretensão do 

requerente. --------------------------------------------------------  

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

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, com vista à:  ---------------------------- 

i) Obtenção de decisão administrativa consubstanciada na intenção de 

indeferir a pretensão ora formulada, porquanto as dívidas tituladas 

pelas faturas n.ºs 0000792018/0033025449, 0000792018/0033034261, 

0000792018/0033043206, 0000792018/0033052264, 0000792018/0033000982 e 

0000792018/0033007725, no valor total de 20,01€, não se encontram 

prescritas, atento que não decorreram mais de oito anos entre a data 

de instauração dos respetivos processos de execução fiscal e a presente 

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

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

de 17 de dezembro e ulteriores alterações;  ------------------------  

ii) Tomada de deliberação consubstanciada na declaração de prescrição 

das dívidas identificadas na informação n.º 166, produzida pela 

Divisão de Ambiente no pretérito dia 16 de março de 2022, no valor 

total de € 131,18, atentas as razões nela identificadas.------------- 

b) O reconhecimento da prescrição da dívida proposto no ponto ii) 

da alínea a) do presente capítulo deverá ser levado ao conhecimento 

do peticionário mediante notificação elaborada nos termos do CPA e, 

bem assim, no cumprimento do disposto no art.121.º do Código de 

Procedimento Administrativo, deverá o sentido de decisão 

administrativa proposta no ponto i) da alínea a) do presente capítulo 

ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o 

prazo de 10 dias, para permitir ao requerente vir ao procedimento, por 

escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 

entretanto exarado; ------------------------------------------------- 
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c) 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 competentes na matéria, 

in casu, a Divisão de Ambiente, tendo em vista a adoção das diligências 

necessárias à respetiva operacionalização;   ------------------------ 

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

parecer, ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------------- 

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 09 de maio de 2022. ----------------------------------------- 

O Jurista ----------------------------------------------------------- 

(Pedro Carvalho Chaves) --------------------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 09.05.2022. --------------------------------------------    

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 

2022.05.10. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

5. ANA PATRÍCIA MARTINS PIRES, NIF 229473237, INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO 

DE DÍVIDAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 93/DAG/2022. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

serviços administrativos desta Autarquia Local sob o NIPG n.º 6880/22, 

datado do pretérito dia 14/04/2022, Ana Patrícia Martins Pires veio 

invocar a prescrição de faturas relativas a consumos de água realizados 

há mais de seis meses. --------------------------------------------- 

2. Com efeito, foi solicitado aos serviços de execução fiscal 

informação sobre as dívidas a que se refere a interessada. ---------- 

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

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

reproduzidos para todos os efeitos e que se encontram junto ao processo 

administrativo físico, foram identificadas as seguintes dívidas: 
N.º Fatura Valor N.º Certidão de dívida 

079151000001320 €4.130,35 21037 

079151121009127 €3.645,17 21541 

079160121006797 €2.558,95 22527 

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

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

d) A certidão de dívida n.º 21037 foi emitida no dia 04 de março de 

2016; -------------------------------------------------------------- 

e) A certidão de dívida n.º 21541 foi emitida no dia 15 de abril de 

2016; -------------------------------------------------------------- 

f) A certidão de dívida n.º 38752 foi emitida no dia 27 de maio de 

2016. -------------------------------------------------------------- 
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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. ------------------------ 

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 às datas de emissão das certidões de dívida, as 

quais 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 não se encontram prescritas, claudicando, assim, a pretensão do 

requerente. -------------------------------------------------------- 

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

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, com vista à obtenção de decisão 

administrativa consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

ora formulada, porquanto as dívidas tituladas pelas faturas n.ºs 

079151000001320, 079151121009127 e 079160121006797, no valor total de 
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€ 11.154,67,01, não se encontram prescritas, atento que não decorreram 

mais de oito anos entre a data de instauração dos respetivos processos 

de execução fiscal e a presente data, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1, do artigo 48.º, da Lei Geral Tributária, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro e ulteriores alterações;  

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

Administrativo, deverá o sentido de decisão administrativa proposta 

no ponto i) da alínea a) do presente capítulo ser sujeita a audiência 

prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias, para 

permitir ao requerente vir ao procedimento, por escrito, dizer o que 

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

c) 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 competentes na matéria, 

in casu, a Divisão de Ambiente, tendo em vista a adoção das diligências 

necessárias à respetiva operacionalização;   ------------------------ 

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

parecer, ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------------- 

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 09 de maio de 2022.  --------------------------------------- 

O Jurista ----------------------------------------------------------- 

(Pedro Carvalho Chaves) --------------------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 09.05.2022. --------------------------------------------    

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 

2022.05.10. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. ESTACIONAMENTO DE TÁXI - VIDAGO; - FREGUESIA DE VIDAGO, ARCOSSÓ, 

SELHARIZ, VILARINHO DAS PARANHEIRAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

102/DAG/2022. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta autarquia local n.º 9365, datado do pretérito 

dia 05/07/2021, Luís Miguel Ferreira Xavier, na qualidade de gerente 

da Transportes Vidago, Lda, veio reiterar o pedido anteriormente 

formulado, associado ao aumento de número de vagas na praça de táxis 

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

2. Alega, para o efeito, que não obteve resposta ao solicitado 

naquele requerimento. ----------------------------------------------- 

3. Atendendo ao pedido formulado, foi solicitado à Secção de Taxas 

e Licenças que identificasse o requerimento referido pelo interessado. 

4. Nestes termos, a retromencionada unidade orgânica identificou o 

documento como sendo o requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta autarquia local n.º 5879, datado do pretérito 

dia 27/05/2019. ---------------------------------------------------- 
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5. Ora, da análise do arquivo destes serviços foi possível verificar 

que, relativamente ao pedido formulado através do requerimento acima 

identificado, foi emitida a Informação/Proposta n.º 132/2019, 

produzida por estes serviços no dia 26 de junho de 2019. ----------- 

6. Sendo certo que desconhecem estes serviços as razões que levaram 

à falta de resposta final ao solicitado pelo interessado. ---------- 

7. Sobre esta matéria, importa, ainda, esclarecer que, mesmo no caso 

de ter existido uma resposta, sempre poderia o interessado repetir o 

pedido, caso a mesma tenha sido negativa, atendendo ao decurso do 

prazo referido no n.º 2, do artigo 13º, do CPA. -------------------- 

8. Neste contexto, e através da Informação/Proposta n.º 

193/DAG/2021, foi aprovada, superiormente, a seguinte estratégia 

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

a) Solicitar à DPM que se pronunciasse quanto à possibilidade de 

alteração do lugar de estacionamento do táxi, em causa, para a 

localidade de Vidago, atendendo aos lugares de estacionamento 

existentes nesta última, bem como ao regime de estacionamento, 

atualmente, previsto para os mesmos; ------------------------------- 

b) Sequencialmente, e no estrito cumprimento da parte final do n.º 

2, do artigo 8º, do Regulamento do Transporte Público de Aluguer em 

Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi -, 

em vigor no Concelho de Chaves, auscultar a Antral, relativamente à 

eventual alteração do lugar de estacionamento, conforme peticionado 

pela requerente; --------------------------------------------------- 

c) Simultaneamente, auscultar a União de Freguesias de Vidago, 

Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras, atendendo que, de acordo 

com a coluna D, do Anexo I, da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, a 

ex-freguesia de Selhariz passou a estar integrada em tal União de 

Freguesias. -------------------------------------------------------- 

9. Neste contexto, a DPM, através de Informação datada do dia 

16/12/2021, veio reiterar as conclusões constantes da Informação n.º 

347/DPM/2019, ou seja, que “no âmbito das competências que lhe estão 

atribuídas, nada têm a opor à materialização de novos lugares 

destinados ao estacionamento de transportes públicos de aluguer em 

veículos ligeiros de passageiros (Táxis), sempre que o número de 

licenças atribuídas, para cada regime de estacionamento, o justifique” 

10. Por seu turno, a Antral, através do Ofício n.º 6/DIR/22, veio 

emitir o seguinte parecer: ----------------------------------------- 

“(…) a Antral não pode concordar com a alteração do local de 

estacionamento, pedido pela empresa “Transportes Vidago, Lda”, como, 

aliás, oportunamente, informou em 6 de Novembro de 2020. ------------ 

Na verdade, a oferta proporcionada pelo número de viaturas táxi, 

actualmente em serviço na praça de Vidago, excede, largamente, as 

necessidades da procura por este meio de transporte. --------------- 

É de registar que, em Vidago tem havido uma diminuição da população, 

o que não deixa de se reflectir negativamente na procura deste meio 

de transporte. ----------------------------------------------------- 

Por outro lado, não nos parece aconselhável privar os habitantes da 

localidade de Selhariz do transporte de táxi até agora aí existente.” 

11. Já a União das Freguesias de Vidago informou, através do Ofício 

n.º 2022/6, que nada tem a opor à alteração do lugar de estacionamento 

para Vidago. -------------------------------------------------------- 

12. Partindo de tal enquadramento, cumpre informar, sobre a matéria, 

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

II – Da alteração de lugares de estacionamento ---------------------- 
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1. Relativamente ao regime de estacionamento, o artigo 16º, do Dl 

251/98, de 11 de março, determina que o mesmo é fixado pela Autarquia 

Local, podendo revestir uma das seguintes modalidade, a saber:  ----- 

a) Livre; -------------------------------------------------------- 

b)  Condicionado; ------------------------------------------------ 

c)  Fixo; -------------------------------------------------------- 

d)  Por escala. -------------------------------------------------- 

2. A alínea c), do retromencionado artigo 16º, determina que no caso 

do regime de estacionamento fixo, os táxis são obrigados a estacionar 

em locais determinado e constantes da respetiva licença. ------------ 

3. Ora, a licença n.º 5/03, emitida a favor de Ramiro Vaz Alvez e 

Filhos, Lda, determinava que o regime de estacionamento aplicável 

fosse o fixo e que o lugar de estacionamento correspondia a Selhariz. 

4. Partindo destas premissas, e com a agregação das freguesias de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho de Paranheiras, estes serviços 

vieram a emitir a informação n.º 14/2014, datada do pretérito dia 

8/02/2014, e na qual se concluiu que o contingente previsto para a 

nova freguesia, deveria corresponder à soma dos contingentes previstos 

para as freguesias extintas, devendo, nesta justa medida, proceder-se 

ao aditamento de tal situação na Licença de Táxi n.º 5/2003, bem como 

no Alvará de Licença de Táxi n.º 5/2003, ressalvando-se, contudo, as 

seguintes situações: ----------------------------------------------- 

a) A localidade constante na Licença em causa, no caso, Selhariz, 

deveria manter-se inalterada, uma vez que a extinção da freguesia de 

Selhariz não determinou o desaparecimento da localidade com o mesmo 

nome; -------------------------------------------------------------- 

b) Nestes termos, o estacionamento do veículo em causa, devia 

continuar adstrito à localidade de Selhariz, uma vez que a alteração 

da freguesia não provocou qualquer alteração no local de 

estacionamento previsto na Licença de Táxi, bem como no respetivo 

Alvará. ------------------------------------------------------------ 

5. Ora, foi sobre a informação acima referida, e sobre o teor da 

mesma, que recaiu o despacho praticado pelo Vereador, à data, 

responsável pela respetiva área de intervenção municipal, e que 

determinou o averbamento da nova freguesia na Licença de Táxi n.º 

5/03, bem como no alvará de licença de táxi n.º 5/2003. ------------ 

6. Posteriormente, e na sequência de requerimento formulado por 

Ramiro Vaz Alves e Filhos, Lda, a licença n.º 5/2003 veio a ser 

transmitida para Transportes Vidago Lda, mantendo-se a mesma, na sua 

substância, inalterada. -------------------------------------------- 

7.  Sobre esta matéria, importa ressalvar, desde logo, que o n.º 2, 

do artigo 8º, do Regulamento do Transporte Público de Aluguer em 

Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi -, 

em vigor no Concelho de Chaves, determina, expressamente, o seguinte: 

“Pode a Câmara Municipal, no uso das suas competências próprias em 

matéria de ordenação do trânsito, alterar, dentro da área para que os 

contigentes são fixados, os locais onde os veículos podem estacionar, 

quer no regime de estacionamento condicionado quer no regime de 

estacionamento fixo, após consulta às organizações sócio-profissionais 

do sector”. --------------------------------------------------------- 

8. Ou seja, a alteração dos locais de estacionamento previamente 

definidos consubstancia um poder discricionário da Autarquia Local, e 

não um dever, sujeito à auscultação prévia das organizações 

socioprofissionais do sector. -------------------------------------- 

9. No mesmo sentido, veja-se o n.º 2, do artigo 16º, do Decreto-Lei 

n.º 251/98, de 11 de março e ulteriores alterações. ----------------- 
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10. Atenda-se, contudo, que, nos termos do artigo 91º, do CPA, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01, os pareceres são 

obrigatórios ou facultativos, consoante sejam ou não exigidos por lei, 

e são vinculativos ou não vinculativos, conforme as respetivas 

conclusões tenham ou não de ser seguidas pelo órgão competente para a 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

11. Salvo disposição expressa em contrário, os pareceres legalmente 

previstos consideram-se obrigatórios e não vinculativos. ------------ 

12. Assim sendo, o parecer emitido pelas organizações 

socioprofissionais do sector dos táxis, apesar de obrigatórios, podem 

ser, ou não, seguidos pela Autarquia Local. ------------------------ 

13. Parecer que, como se viu, foi negativo. ----------------------- 

14. Não obstante tal sentido, a verdade é que o mesmo não condiciona, 

sob o ponto de vista legal, o sentido de decisão do Município, o qual 

se encontra, nesta matéria, no pleno exercício do seu poder 

discricionário. ---------------------------------------------------- 

15. Aqui chegados, e feitas todas as diligências legalmente exigidas, 

não veem estes serviços qualquer óbice legal quer para a aceitação do 

pedido, quer para a recusa, não obstante esta última, ao implicar o 

indeferimento do pedido, sempre deverá ser acompanhada de 

fundamentação e sujeita a audiência dos interessados. -------------- 

16. Sucede, porém, que a ponderação, a efetuar, extravasa o plano 

jurídico, remetendo, antes para questões de oportunidade e para as 

quais estes serviços, por razões óbvias não estão vocacionados para 

escalpelizar. ------------------------------------------------------ 

17. De facto, a oportunidade e ou conveniência do deferimento do 

pedido deve ser analisada pelo órgão com competência para tal, 

esgotando-se a intervenção destes serviços no plano estritamente 

jurídico. ---------------------------------------------------------- 

18. Importa, contudo, ter sempre presente que a mudança do local de 

estacionamento irá implicar a desocupação do lugar de origem do táxi, 

sendo que sobre esta matéria a União de Freguesias de Vidago afirmou 

nada ter a opor. ---------------------------------------------------- 

19. Contudo, se no plano jurídico não se vislumbram inconvenientes, 

já quanto à operacionalização da alteração do lugar de estacionamento, 

torna-se necessário atender ao facto de que a DPM se pronunciou no 

sentido de que não vê inconveniente na criação de novos lugares em 

Vidago, desde que o número de licenças assim o exija. --------------- 

20. Da leitura de tal conclusão, sempre poderemos extrair que, na 

presente data, a alteração do lugar de táxi irá implicar a criação de 

mais um lugar em Vidago, de forma a acautelar tal mudança. ---------- 

21. Significa isto, e fazendo fé na Informação prestada pela DPM, 

que caso se opte pela autorização do pedido de alteração do lugar, 

então, antes de formalizar o mesmo, deverá ficar primeiro garantida a 

criação de um novo lugar, processo que, como é evidente, deverá ser 

conduzido pela DPM. ------------------------------------------------- 

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

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

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

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

a) Caso, superiormente, não seja reconhecida oportunidade à 

alteração do lugar de estacionamento, acolhendo-se, para o efeito, o 

argumentário invocado pela Antral, então deverá o pedido ser objeto 

de intenção de indeferimento, por parte da Câmara Municipal, e 

concedida audiência dos interessados ao particular, nos termos do CPA; 

b) Caso contrário, isto é, reconhecendo-se interesse na alteração 

do lugar, deverão ser adotadas as seguintes diligências: ------------ 
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i) Numa primeira fase, encaminhamento do presente assunto para a 

DPM, em vista a que tal unidade encete as diligências tendentes a 

acautelar a criação de um novo lugar em Vidago; -------------------- 

ii) Sequencialmente, agendamento do assunto para o órgão executivo 

municipal, em vista a que o mesmo delibere no sentido de autorizar a 

alteração do lugar de estacionamento, nos termos pretendidos pelo 

interessado; ------------------------------------------------------- 

iii) Por último, envio do assunto para a Secção de Taxas e Licenças a 
fim de que tal unidade proceda ao averbamento da nova localização do 

estacionamento na respetiva Licença de Táxi; ------------------------ 

c) De imediato, reenvio 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, 19 de maio de 2022. ----------------------------------------                

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

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

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

NEGREIRO DO DIA 2022/05/19 ----------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA, DR. NUNO VAZ, DO DIA 

20/05/2022 --------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar 

a intenção de indeferir a pretensão do requerente, nos precisos termos 

da alínea a) do ponto III – Proposta, da informação técnica supra. 

Assim, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, notifique-

se a requerente, para no prazo de dez dias e por escrito vir ao 

processo dizer o que se lhe oferecer sobre o presente assunto. ------ 

 

 

7. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS. LUÍS FILIPE FERNANDES DA SILVA. 

INF 103/DAG/2022. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

serviços administrativos desta Autarquia Local sob o NIPG n.º 5236/22, 

datado do pretérito dia 23/03/2022, Luís Filipe Fernandes da Silva 

veio invocar a prescrição de faturas relativas a consumos de água 

realizados há mais de seis meses, relativamente aos locais de consumo 

n.º 21968 e n.º 30722, mais informando que “(…) atualmente só possui 

um local de consumo n.º 21968, com o pagamento em dia (…)”. --------- 

14. Com efeito, através da informação n.º 210/DA/2022, a Divisão de 

Ambiente solicitou parecer destes serviços quanto ao enquadramento 

legal da prescrição invocada pelo requerente.  --------------------- 

15. Note-se que, estes serviços, através da informação n.º 205/2020, 

fizeram o enquadramento sobre a correlação entre a declaração de 

insolvência e o pagamento das dívidas provenientes de consumos de 

abastecimento de água, pois que, a Divisão de Ambiente, através da 

informação n.º 397/DA/2020, reportou que o requerente viera 

“questionar quais os valores da dívida de abastecimento de água que 

terá de liquidar, dado que o mesmo foi declarado insolvente” e, nessa 
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justa medida, tal Divisão solicitou a estes serviços contributo 

técnico-jurídico para apurar “(…) quais os valores em dívida que o 

cliente terá de liquidar (…)”, o qual veio a recair sob a referida 

informação n.º 205/2020. -------------------------------------------  

16. Destarte, pelas razões vertidas na dita informação n.º 205/2020, 

para a qual, brevitatis causae, se remete, se necessária, a respetiva 

leitura, veio a ser sugerida, com posterior acolhimento superior 

mediante despacho praticado pelo, na altura, Vereador responsável pela 

respetiva área de intervenção municipal, a adoção da estratégia 

procedimental assente na não solicitação ao devedor de quaisquer 

pagamentos nem na celebração com o mesmo de quaisquer acordos de 

pagamento, justamente porque os créditos só poderiam ser satisfeitos 

no processo de insolvência, sendo que tal satisfação é da 

competência/responsabilidade exclusiva do administrador da 

insolvência/fiduciário.  ------------------------------------------- 

17. Neste encadeamento, sobre a situação em apreço, designadamente a 

correlação da declaração de insolvência com a prescrição de dívidas, 

temos a informar o seguinte: --------------------------------------- 

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

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

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo referido 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 artigo 10.º, 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 artigo 155.º, do Código de Procedimento Administrativo 

e do artigo 10.º, 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 artigo 7.º, 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 artigo 

48.º, 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 
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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, sem prejuízo do que se disse nos números precedentes do 

presente capítulo, acresce a circunstância de o requerente ter sido 

declarado insolvente, mediante sentença proferida no dia 20/01/2020, 

no âmbito do processo n.º 18/20.7T8VRL, que ainda corre os seus termos 

no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real – Juízo de Comércio de 

Vila Real. --------------------------------------------------------- 

10. Ora, nos termos do artigo 100.º do Código de Insolvência e 

Recuperação de Empresas (doravante, CIRE) a sentença de declaração da 

insolvência determina a suspensão de todos os prazos de prescrição e 

de caducidade oponíveis pelo devedor, durante o decurso do processo. 

11. Neste encadeamento, determina a alínea a) do n.º 1 do artigo 

233.º do mesmo diploma legal que o encerramento do processo de 

insolvência faz cessar todos os efeitos que resultam da declaração de 

insolvência. ------------------------------------------------------- 

12. Ora, o processo de insolvência em causa foi efetivamente 

encerrado no dia 26/11/2020. --------------------------------------- 

13. Sucede que, o referido processo foi encerrado nos termos da 

alínea e) do n.º 1 do artigo 230.º do CIRE, isto é, em simultâneo com 

o despacho inicial do incidente de exoneração do passivo restante e 

nomeação de fiduciário. --------------------------------------------- 

14. Neste encadeamento, no anúncio de encerramento do processo consta 

expressamente que os efeitos do encerramento são os previstos no n.º 

7 do artigo 233.º do CIRE, disposição que prevê que o encerramento do 

processo de insolvência nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 

230.º, quando existam bens ou direitos a liquidar, determina 

unicamente o início do período de cessão do rendimento disponível.-- 

15. Significa isto que, quando ainda existam bens e direitos por 

liquidar, o encerramento do processo de insolvência tem como único 

efeito e consequência o início do período de cessão do rendimento 

disponível. -------------------------------------------------------- 

16. O processo de insolvência formalmente termina, mas não se 

verificam a generalidade dos efeitos e consequências do encerramento 

do processo de insolvência. Pelo que: ------------------------------ 

- Prossegue a apreensão e venda de todos os bens do património do 

insolvente, tudo se passando, na prática, como se o processo de 

insolvência ainda estivesse a decorrer; neste caso, a liquidação só 

termina quando todos os bens do património do insolvente estiverem 

vendidos; ---------------------------------------------------------- 

- O administrador de insolvência mantém as suas competências, as quais 

só cessam quando a liquidação do património do insolvente estiver 

concluída. --------------------------------------------------------- 

- Começa a contar, desde logo, o período de cessão de 3 anos 

(anteriormente eram 5 anos) da exoneração do passivo restante; e, 

- Todos os outros efeitos do encerramento do processo de insolvência 

só se verificam depois de estar concluída a liquidação de todos os 

bens e direitos do património do insolvente e a repartição pelos 

credores do dinheiro obtido com a liquidação. ---------------------- 

17. Termos em que, o fim da suspensão dos prazos de prescrição não 

se verifica, indubitavelmente, na situação em crise, apenas 

recomeçando a contagem do respetivo prazo após a fase de liquidação. 

18. Acresce que, em contacto telefónico estabelecido com a 

Administradora de Insolvência nomeada no processo no dia 19 de maio 

de 2022, foi ainda possível apurar e confirmar que os autos de 

insolvência em crise ainda se encontram na fase de liquidação. ------ 
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19. Em suma, e atento o enquadramento feito nos números anteriores 

do presente capítulo, podemos, salvo melhor opinião em contrário, 

concluir que todas as faturas em dívida relativamente ao 

requerente/insolvente, encontrem-se ou não em execução fiscal, não se 

encontram prescritas, sem prejuízo de o Município encetar, finda a 

fase de liquidação, as competentes diligências para cobrança das 

mesmas.    --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

órgão executivo municipal, com vista à obtenção de decisão 

administrativa consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

ora formulada, porquanto as dívidas tituladas nos certificados de 

dívida anexados à informação n.º 210/DA/2022, datada de 21 de abril 

de 2022, não se encontram prescritas, atentas as razões precedentes 

expostas no capítulo anterior. ------------------------------------- 

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

Administrativo, deverá o sentido de decisão administrativa proposta 

do presente capítulo ser sujeita a audiência prévia dos interessados, 

sendo estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir ao requerente vir 

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

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

c) 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 competentes na matéria, 

in casu, a Divisão de Ambiente, tendo em vista a adoção das diligências 

necessárias à respetiva operacionalização;   ----------------------- 

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

parecer, ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. ------------- 

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 20 de maio de 2022.  --------------------------------------- 

O Jurista ---------------------------------------------------------- 

 (Pedro Carvalho Chaves) -------------------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 20.05.2022. --------------------------------------------    

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 

2022.05.20. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL 

 

1 - ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
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1.1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº93/2022. ------------------------- 

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 2022.05.20-------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora. Eng. Paula 

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

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

2022.05.20. --------------------------------------------------------   

Concordo, com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2 – CULTURA E TURISMO 

 

 

2.1. INFORMAÇÃO / PROPOSTA DCT N. º76/SPE N. º12 PARA A EXECUÇÃO DO 

FESTIVAL N2 - ANO 2022. --------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

ENQUADRAMENTO/OBJECTIVOS-------------------------------------------- 

O Festival N2 nasceu no ano 2018 com o objetivo principal de se tornar 

um dos grandes aportes culturais e de entretenimento para a nossa 

região e colocar Chaves como uma referência a nível nacional neste 

tipo de eventos/festivais.-------------------------------------------  

No ano de 2019, o festival registou uma afluência de cerca de 7000 

pessoas.------------------------------------------------------------ 

Em 2020, a não realização do Festival N2, devido à pandemia COVID 19, 

gerou perdas na comunidade local ao nível artístico, turístico, 

gastronómico, com o consequente impacto na economia local.---------- 

Em 2021, confrontados com mais um ano de pandemia, a organização do 

evento viu-se na contingência de redobrar esforços para garantir a 

todos os festivaleiros que a cultura é segura e que, apesar das 

adversidades, a viagem deveria prosseguir, culminando o Festival N2 

com o reconhecimento nas categorias de “Melhor segurança covid em 

Festival” e “Melhor performance ao vivo”, dos Iberian Festival Awards, 

no âmbito do Talkfest - International Music Festivals Forum. -------- 

O projeto assumiu-se com uma resposta para a retoma e manutenção das 

atividades culturais e artísticas, tendo em conta os prejuízos 

decorrentes da suspensão total ou parcial de atividade cultural no 

contexto da pandemia COVID-19.--------------------------------------  

O Município de Chaves, reconhece que a não realização do Festival N2, 

se traduz em perdas, quer em termos económicos quer ao nível da 

promoção do concelho, para um território que tem o setor do turismo 

cultural como uma das suas mais-valias. Acresce ainda que o produto 

turístico Estrada Nacional 2 está alinhado com as tendências atuais 

dos consumos turísticos. ------------------------------------------- 

A 4ª edição do Festival N2, que acontecerá em 4, 5 e 6 agosto de 2022, 

começa a ser planeada, com o mesmo empenho e dedicação, de forma a 
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devolver ao nosso público, à cidade, momentos épicos e memoráveis de 

celebração, mais intensos e felizes que nunca.----------------------- 

Após três edições, em 2022 é pretensão alcançar os seguintes 

objetivos:----------------------------------------------------------  

•Atrair 10 000 festivaleiros;--------------------------------------- 

•Reforçar a estratégia de alargar o Festival a vários pontos da 

cidade;------------------------------------------------------------- 

•Envolver a comunidade local ao nível artístico, turístico e 

gastronómico;------------------------------------------------------- 

•Suscitar interesse da imprensa especializada na divulgação do 

evento.-------------------------------------------------------------   

A envolvência da comunidade leva ao aumento da sensação de pertença 

e, consequentemente, de orgulho no produto criado. Deste modo, 

entende-se necessário alargar a participação e as parcerias com a 

comunidade, não só sob o ponto de vista de participação de 

bandas/grupos locais, mas também ao nível da envolvência de 

voluntarios, empresas e associações na produção do evento. --------- 

O Festival N2 deve também ser impulsionador dos negócios locais. Assim, 

deverão ser criadas sinergias que possam, simultaneamente, contribuir 

para um maior conforto dos visitantes do festival, mas que também 

possam contribuir para um aumento de receita nos negócios da cidade 

(hotéis, alojamentos locais, restaurantes, bares, museus, etc.).----- 

Abrindo as portas da cidade ao Festival N2 é possivel contornar 

limitações logísticas, ao mesmo tempo que se coloca o evento na ordem 

do dia dos flavienses, agitando as movimentações do tecido empresarial 

concelhio.---------------------------------------------------------- 

A programação do Festival N2 deverá continuar eclética, assentando 

sempre na qualidade e novas tendências, procurando diferenciar-se no 

que está a ser praticado nas regiões à volta. Deste modo, é importante 

que a história/cultura inerente à mítica estrada N2 esteja patente, 

não só ao longo dos três dias do evento, mas também nos meses que o 

antecedem. Esta opção permite contribuir para a diferenciação do 

festival, ao mesmo tempo que cria mais eventos passíveis de serem 

noticiados em tranches, mantendo sempre o festival nos tópicos 

diários.------------------------------------------------------------ 

Nas três edições anteriores do Festival N2 houve a necessidade de 

efetuar uma parceria com associações/entidades cujo objeto, em tudo 

se correlacionava com o desenvolvimento de atividades culturais e a 

produção de eventos, na senda da dinamização socio cultural do 

concelho, pelo que, atualmente, verifica-se, ser a Associação Indieror 

-  sediada no concelho de Chaves, também ela, um referencial icónico 

no desenvolvimento da cultura,  reunindo condições de produção e 

organização, capacidade técnica e “know How”, indispensáveis para a 

realização do Festival N2, sobejamente demonstradas pelos resultados 

evidenciados em todas as atividades culturais  levadas a cabo no 

concelho de Chaves e na região do Alto Tâmega, bem como face ao 

estatuto alcançado decorrente dos prémios obtidos e palmarés de cariz 

internacional;------------------------------------------------------ 

REVESTIMENTO LEGAL:------------------------------------------------- 

Tendo em conta que a cultura é uma das atribuições municipais e da 

competência dos órgãos municipais, a administração, manutenção e 

divulgação do património cultural do concelho na prossecução dos 

princípios e conceitos basilares e gerais no âmbito do património 

cultural, tudo, nos termos  da alínea e), do n.º 2 do artigo 23.º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, 

e ao abrigo do consagrado nas Bases da Politica e do regime de Proteção 

e Valorização do Património Cultural, aprovadas pela Lei n.º 107/2001 
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de 8 de setembro, na sua atual redação produzida pela Lei n.º 36/2021 

de 14 de junho;------------------------------------------------------ 

Considerando as atribuições e competências das autarquias, no âmbito 

dos apoios à promoção cultural, previstas na alínea u), do n. º1, do 

artigo 33.º, do anexo I, da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, compete ao município promover e incentivar a difusão 

da cultura nas suas distintas manifestações, apoiando ou 

comparticipando de forma adequada as atividades previstas na aludida 

alínea;------------------------------------------------------------- 

Considerando que a associação Indieror é uma associação sem fins 

lucrativos cujo principal foco é o trabalho desenvolvido em prol da 

comunidade da região de Trás-os-Montes e a promoção e preservação da 

cultura local, tradições e património histórico, decorrendo também dos 

seus estatutos a possibilidade no estabelecimento de relações com 

organizações nacionais e internacionais acordando formas de cooperação 

consentâneas com objetivo social e cultural;------------------------- 

Considerando que, foi estabelecido um protocolo de colaboração entre 

o município de Chaves e a associação Indieror, aprovado pelos órgãos 

municipais competentes em 2 de maio de 2022, com o objeto de realização 

de uma parceria, no âmbito do desenvolvimento cultural.-------------- 

Por fim, tendo em conta que a geração de sinergias entre o município, 

a associação Indieror e, bem assim, outras associações do concelho que 

promovem iniciativas de cariz cultural, poderão permitir uma profícua 

colaboração no desenvolvimento, difusão e uma democratização do acesso 

à cultura.---------------------------------------------------------- 

EXECUÇÃO DO FESTIVAL N2 --------------------------------------------- 

De modo a cumprir os objetivos previstos e tendo em conta o orçamento 

do ano anterior com a realização do Festival N2, a previsão orçamental 

para a realização da 4.ª edição do Festival N2 situa-se sempre em 

valor inferior a 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), com IVA 

incluído, materializados nas seguintes realizações:------------------  

• Disponibilizar material promocional – t-shirts, sweatshirts, 

bonés/chapéus, etc.------------------------------------------------- 

• Garantir dois palcos principais fixos (Km0 e N2) com torres de 

PA e um palco móvel; ------------------------------------------------ 

• Garantir dois geradores com abastecimento;--------------------- 

• Garantir som e luz no cumprimento dos riders técnicos exigidos 

pelos artistas/grupos;---------------------------------------------- 

• Garantir todo o equipamento necessário para vedação do espaço, 

decoração, stands de apoio;------------------------------------------ 

• Garantir a segurança do espaço e dos espetáculos;-------------- 

• Garantir o transporte, acolhimento, hospitalidade dos 

artistas/grupos bem como de todas as equipas técnicas;--------------- 

• Garantir a limpeza do espaço;---------------------------------- 

• Garantir equipas de trabalho para operacionalizar, coordenar, 

acompanhar, acolher a realização do festival;------------------------ 

• Garantir a contratação de todos os artistas/grupos – mínimo 12 – 

4 artistas/grupos por dia, dos quais 1 artista, preferencialmente com 

ligação à região, para os palcos itinerantes e 3 artistas/grupos para 

os palcos principais fixos (KM0 e N2), dos quais 1 artista/grupo deverá 

ser de renome nacional;---------------------------------------------- 

• Garantir a produção (incluindo definição técnica completa de 

meios);------------------------------------------------------------- 

• Garantir o design, promoção e comunicação, nos seguintes termos:  
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- Execução da imagem gráfica, conceção, execução de materiais de 

promoção (cartazes, mupis, pendões, outdoors, bilhetes);------------- 

- produção e divulgação audiovisual (vídeos promocionais e spots de 

rádio);------------------------------------------------------------- 

- produção/criação  e divulgação de todos os conteúdos escritos, de 

imagem e audiovisual de caráter promocional na imprensa, televisão, 

rádio, redes sociais e plataformas digitais;  (inserções mínimas : 2 

jornais Nacionais, 4 em jornais locais e regionais, 2 em 

revistas/jornais culturais, 2 campanhas em rádios locais /regionais, 

2 campanhas em rádios espanholas, 2 campanhas digitais de alcance 

nacional , 2 publicações semanais nas redes sociais nos meses de junho 

e julho e 3 publicações diárias de 1 a 6 de agosto;------------------ 

- Cobertura fotográfica e audiovisual: registo de imagem e audiovisual 

das atividades mais relevantes do “festival n2”, incluindo álbum 

diário (mínimo 50 fotografias/dia) e vídeos best of (20’’ por dia), 

elaboração de vídeo final com o best of do evento (90’’). Entrega de 

todo o material recolhido ao município de chaves, com cedência total 

de créditos, a favor do município de chaves.------------------------- 

A estimativa da presente despesa tem cabimento orçamental na rubrica 

da despesa corrente 04070101 – Associações culturais, do orçamento em 

vigor, seguindo, em anexo, a competente informação de cabimento e 

compromisso.-------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE MODELO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA A DESENVOLVER------------ 

Face ao enquadramento legal e fundamentos atrás expostos, importa 

promover a necessária adequação ao modelo que melhor se ajuste à 

concretização do evento, ora em apreciação, a saber:----------------- 

Considerando a existência do “PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO 

DE CHAVES E A ASSOCIAÇÃO INDIEROR”, aprovado pelos órgãos municipais 

competentes em 2 de maio de 2022, o qual se encontra em vigor, a forma 

mais adequada, pela figura de “adenda” de alargar o âmbito do seu 

objeto, introduzindo-lhe a realização do Festival N2 salvaguardando 

as necessárias alterações.------------------------------------------- 

Assim, importa promover as seguintes alterações ao respetivo 

clausulado:--------------------------------------------------------- 

- Cláusula 1.ª – 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, 

abrangendo também a execução integral do Festival N2, designadamente 

na dimensão da produção, logística, operacional, segurança e 

vigilância, limpeza, decoração/cenografia, meios técnicos, 

programação artística/grupos, design, promoção e comunicação.-------- 

2. [...] ------------------------------------------------------------ 

3. [...] ------------------------------------------------------------ 

- Cláusula 2.ª – Indicadores de Realização--------------------------- 

No âmbito das atividades objeto do presente protocolo de colaboração 

são definidos os seguintes indicadores:------------------------------ 

1. [...] ------------------------------------------------------------ 

2. [...] ------------------------------------------------------------ 

3. [...] ------------------------------------------------------------ 

4. [...] ------------------------------------------------------------ 

5. [...] ------------------------------------------------------------ 
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6. [...] ------------------------------------------------------------ 

7. Execução do Festival N2, garantindo três dias de festival com 

artistas/grupos distintos, com a realização de doze concertos.-------  

8. (anterior ponto 7.)----------------------------------------------- 

9. (anterior ponto 8.)----------------------------------------------- 

- Cláusula 3.ª – Indicadores de resultados--------------------------- 

No âmbito das atividades objeto do presente protocolo de colaboração 

são definidos os seguintes indicadores: -----------------------------  

1. [...] ------------------------------------------------------------ 

2. Deverão ser considerados os seguintes indicadores de resultados 

para a execução do Festival N2:--------------------------------------  

Indicadores Resultados Meios de verificação 

- Espetadores; 

- N.º de participantes da comunidade local 

diretamente envolvidos; 

- N.º de estadias diretamente relacionadas com a 

execução do festival; 

- N.º de refeições diretamente relacionadas com 

a execução do festival; 

- Nº de concertos individuais ou de grupos a 

realizar; 

- Nº de locais com espetáculos; 

- Divulgação/promoção: 

. publicações em jornais Nacionais; 

. publicações em jornais locais/ regionais;     

. publicações em revistas/jornais culturais,  

. campanhas em rádios locais /regionais,  

. campanhas em rádios espanholas,  

. campanhas digitais de alcance nacional; 

. publicações semanais nas redes sociais nos 

meses de junho e julho 

. publicações diárias de nas redes sociais de 1 

a 6 de agosto 

. álbum de fotografias diárias do festival; 

. vídeos best of do festival por dia;  

. vídeo final com o best of do evento. 

- 10.000; 

 

- 30: 

 

- 150; 

 

- 450; 

 

- 12; 

- 4; 

- 2; 

- 4; 

- 2; 

- 2; 

- 2; 

- 2; 

- 2; 

 

- 3; 

 

 

- 50; 

- 1; 

- 1; 

- Bilhética; 

– Relatórios técnicos 

demonstrativos; 

– Visitas técnicas: 

- Evidências fotográficas e 

outras. 

- Cópias/imagens das 

publicações; 

 

 

 

 

 

 

- Cláusula 5.ª – Consolidação de 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, bem como a cedência 

de utilização do espaço do jardim Público e outros espaços da cidade 

para a realização dos concertos, devidamente regulados nas cláusulas 

seguintes. --------------------------------------------------------- 

- Cláusula 6.ª – Comparticipação financeira-------------------------- 

1. Execução do Plano de atividades ---------------------------------- 

1.1 (anterior ponto 1.)---------------------------------------------- 

1.2 (anterior ponto 2.)---------------------------------------------- 

1.3 (anterior ponto 3.)---------------------------------------------- 

2. Execução do Festival N2 ------------------------------------------ 

2.1 A comparticipação financeira de natureza pecuniária será 

determinada, mediante deliberação da Câmara Municipal, tendo como base 

a execução integral do Festival N2 em todas as dimensões identificadas 

no 1, da cláusula 1.ª (objeto) do presente protocolo e reunidos os 

pressupostos aludidos no ponto 1, da presente cláusula--------------- 

2.2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica, desde já, 

determinada, a atribuição de uma compensação financeira no valor de 

€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), a qual será paga da seguinte 

forma:-------------------------------------------------------------- 
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a)€ 75.000,00, na assinatura do protocolo e respetiva adenda;-------- 

b)€ 25.000,00, aquando da divulgação dos artistas definidos como 

cartaz;------------------------------------------------------------- 

c)€ 25.000,00, aquando da apresentação do dossier final de produção;- 

d)€ 25.000,00, após a execução integral do festival N2.-------------- 

3. (anterior ponto 4.)----------------------------------------------- 

- Cláusula 7.ª – Apoios em espécie----------------------------------- 

1. Os apoios em espécie a conceder à segunda outorgante, mediante 

requerimento prévio, desdobram-se nas seguintes componentes:--------- 

a) […] ----------------------------------------------------------- 

b) […] ----------------------------------------------------------- 

c) Autorização de acesso e utilização do espaço do jardim público e 

espaços na cidade, para a realização de 12 concertos do Festival N2;- 

- Cláusula 9.ª – 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, e bem assim da execução do Festival N2;------------------ 

b) […] ------------------------------------------------------------- 
- Cláusula 12.ª – Deveres da Associação Indieror--------------------- 

São deveres da Associação Indieror:---------------------------------- 

a) Dar execução às atividades previstas no plano de atividades 

apresentados anualmente, e bem assim à execução do Festival N2; ----- 

b) […] ----------------------------------------------------------- 

c) Apresentar relatório anual sobre a boa execução do programa de 

atividades, e da execução do Festival N2, incluindo a explicitação dos 

resultados alcançados e os respetivos documentos justificativos da 

despesa;------------------------------------------------------------ 

d) […] ----------------------------------------------------------- 

e) […] ----------------------------------------------------------- 

f) […] ----------------------------------------------------------- 

g) […] ----------------------------------------------------------- 

h) […] ----------------------------------------------------------- 

Mais se informa, que todas as Cláusulas não referidas se mantêm 

inalteradas.-------------------------------------------------------- 

Planeamento do Trabalho -------------------------------------------- 

O Festival N2 será realizado nos dias 4, 5 e 6 de agosto de 2022, no 

Jardim Público de Chaves. ------------------------------------------ 

De modo a promover o Festival N2 junto da comunidade flaviense, 

pretende-se criar um conjunto de atividades que antecedem o evento 

estimulando-se a sua presença na comunidade antes de iniciar o 

festival.-----------------------------------------------------------  

junho:-------------------------------------------------------------- 

Comunicação: Divulgação de quatro nomes durante o mês; Guia - onde 

ficar, como chegar, onde comprar; Primeiro Teaser promocional.------ 

Julho:-------------------------------------------------------------- 

Comunicação: Conferência de imprensa com uma atuação; Cartaz completo; 

Vídeo Promocional Comunicação Impressa;------------------------------ 

Agosto:------------------------------------------------------------- 

Comunicação: Cobertura do festival; Publicações diárias sobre o 

festival;----------------------------------------------------------- 

A programação musical do Festival N2 será dividida em dois palcos 

localizados no recinto do festival (Palco N2 e Palco Km0) e um palco 

itinerante que irá estar localizado em vários pontos da cidade, de 

modo a descentralizar o festival do Jardim Público e estar mais próximo 

da comunidade local.------------------------------------------------- 

Deste modo a programação deverá ser definida do seguinte modo:------- 
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4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto 

Palco Cidade – 1 Artista a 

Definir 

 

Horário Previsto: Sunset - 

Final de Tarde 

Palco Cidade – 1 Artista a 

Definir 

 

Horário Previsto: Sunset - 

Final de Tarde 

Palco Cidade – 1 Artista a 

Definir 

 

Horário Previsto: Sunset - 

Final de Tarde 

Palco Km0 – 2 Artistas a 

Definir 

Palco N2 – 1 artista a Definir 

 

Concertos no recinto a iniciar 

às 22h00 

Palco Km0 – 2 Artistas a 

Definir 

Palco N2 – 1 artista a Definir 

 

Concertos no recinto a iniciar 

às 22h00 

Palco Km0 – 2 Artistas a 

Definir 

Palco N2 – 1 artista a Definir 

 

Concertos no recinto a iniciar 

às 22h00 

DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO--------------------------------------

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 adenda 

ao 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 execução do Festival N2, mediante a 

atribuição de um apoio no valor de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil 

euros), a efetivar pelo município, de acordo com o seguinte plano de 

pagamentos:--------------------------------------------------------- 

(i)€ 75.000,00, na assinatura do protocolo e respetiva adenda; ------ 

(ii)€ 25.000,00, aquando da divulgação dos artistas definidos como 

cartaz;------------------------------------------------------------- 

(iii)€ 25.000,00, aquando da apresentação do dossier final de 

produção;----------------------------------------------------------- 

(iv) € 25.000,00, após a execução integral do festival N2.----------- 

c) Simultaneamente, aprovar a minuta da respetiva Adenda ao Protocolo 
de Colaboração entre o Município de Chaves e a Associação Indieror, 

cujo teor se dá por integramente reproduzido e que seja legitimando o 

Presidente da Câmara a proceder à sua outorga;----------------------- 

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”;--------------------------------------------- 

e)O presente protocolo, face ao seu valor não está sujeito a 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do preceituado 

nos artigos 46.º e 48.º da LOPTC – Lei de Organização e Processo do 

Tribunal de Contas n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua atual redação. 

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

Chaves, 18 de maio de 2022-------------------------------------------  

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

Paula Veloso ------------------------------------------------------- 

Em anexo: Minuta da Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Chaves e a Associação Indieror.------------------------- 

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

MINUTA DE ADENDA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO------------------------- 

ENTRE---------------------------------------------------------------  

MUNICÍPIO DE CHAVES------------------------------------------------- 

E A----------------------------------------------------------------- 
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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 a ----------------------------------------------------------------- 

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 celebrada a presente adenda ao protocolo de colaboração, que se rege 

pelas cláusulas seguintes:------------------------------------------- 

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

(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, 

abrangendo também a execução integral do Festival N2, designadamente 

na dimensão da produção, logística, operacional, segurança e 

vigilância, limpeza, decoração/cenografia, meios técnicos, 

programação artística/grupos, design, promoção e comunicação.-------- 

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

(Indicadores de Realização)------------------------------------------ 

No âmbito das atividades objeto do presente protocolo de colaboração 

são definidos os seguintes indicadores:------------------------------  

1. […] -------------------------------------------------------------- 

2. […] -------------------------------------------------------------- 

3. […] -------------------------------------------------------------- 

4. […] -------------------------------------------------------------- 

5. […] -------------------------------------------------------------- 

6. […] -------------------------------------------------------------- 

7. Execução do Festival N2, garantindo três dias de festival com 

artistas/grupos distintos, com a realização de doze concertos.-------   

8. (anterior ponto 7.)----------------------------------------------- 

9. (anterior ponto 8.)----------------------------------------------- 

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

(Indicadores de resultados) ----------------------------------------- 

1. […] -------------------------------------------------------------- 

2. Deverão ser considerados os seguintes indicadores de resultados 

para a execução do Festival N2:------------------------------------- 

Indicadores Resultados Meios de verificação 

- Espetadores; 

- N.º de participantes da comunidade local 

diretamente envolvidos; 

- 10.000; 

- 30: 

 

- 150; 

- Bilhética; 

– Relatórios técnicos 

demonstrativos; 

– Visitas técnicas: 
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- N.º de estadias diretamente relacionadas com a 

execução do festival; 

- N.º de refeições diretamente relacionadas com a 

execução do festival; 

- Nº de concertos individuais ou de grupos a 

realizar; 

- Nº de locais com espetáculos; 

- Divulgação/promoção: 

. publicações em jornais Nacionais; 

. publicações em jornais locais/ regionais;     

. publicações em revistas/jornais culturais,  

. campanhas rádios locais /regionais,  

. campanhas em rádios espanholas,  

. campanhas digitais de alcance nacional; 

. publicações semanais nas redes sociais nos meses 

de junho e julho 

. publicações diárias de nas redes sociais de 1 a 

6 de agosto 

. álbum de fotografias diárias do festival; 

. vídeos best of do festival por dia;  

. vídeo final com o best of do evento. 

 

- 450; 

 

- 12; 

 

- 4; 

 

- 2; 

- 4; 

- 2; 

- 2; 

- 2; 

- 2; 

 

- 2; 

 

- 3; 

- 50; 

- 1; 

- 1; 

- Evidências 

fotográficas e outras. 

- Cópias/imagens das 

publicações; 

 

 

 

 

 

 

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

(Consolidação de 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, bem como a cedência 

de utilização do espaço do jardim Público e outros espaços da cidade 

para a realização dos concertos, devidamente regulados nas cláusulas 

seguintes.---------------------------------------------------------- 

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

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

1. Execução do Plano de atividades---------------------------------- 

1.1 (anterior ponto 1.) -------------------------------------------- 

1.2 (anterior ponto 2.) -------------------------------------------- 

1.3 (anterior ponto 3.) -------------------------------------------- 

2. Execução do Festival N2 ----------------------------------------- 

2.1 A comparticipação financeira de natureza pecuniária será 

determinada, mediante deliberação da Câmara Municipal, tendo como base 

a execução integral do Festival N2 em todas as dimensões identificadas 

no 1, da cláusula 1.ª (objeto) do presente protocolo e reunidos os 

pressupostos aludidos no ponto 1, da presente cláusula--------------- 

2.2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica, desde já, 

determinada, a atribuição de uma compensação financeira no valor de 

€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), a qual será paga da seguinte 

forma:-------------------------------------------------------------- 

a) € 75.000,00, na assinatura do protocolo e respetiva adenda;---- 

b) € 25.000,00, aquando da divulgação dos artistas definidos como 

cartaz;------------------------------------------------------------- 

c) € 25.000,00, aquando da apresentação do dossier final de 

produção;----------------------------------------------------------- 

d) € 25.000,00, após a execução integral do festival N2.---------- 

3. (anterior ponto 4) ----------------------------------------------- 

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

(Apoios em espécie -------------------------------------------------- 

2. Os apoios em espécie a conceder à segunda outorgante, mediante 

requerimento prévio, desdobram-se nas seguintes componentes:--------- 

a) […] ----------------------------------------------------------- 

b) […] ----------------------------------------------------------- 
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c) Autorização de acesso e utilização do espaço do jardim público e 

espaços na cidade, para a realização de 12 concertos do Festival N2;- 

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

(Direitos do Município de Chaves) ----------------------------------- 

São direitos do Município de Chaves:-------------------------------- 

d) Aceder, mediante solicitação prévia, aos documentos produzidos pela 
Associação Indieror, que registem a boa execução do plano de 

atividades, e bem assim da execução do Festival N2;------------------ 

e) […] -------------------------------------------------------------- 
Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Deveres da Associação Indieror) ------------------------------------ 

São deveres da Associação Indieror: --------------------------------- 

a) Dar execução às atividades previstas no plano de atividades 

apresentados anualmente, e bem assim à execução do Festival N2; ----- 

b) […] ----------------------------------------------------------- 

c) Apresentar relatório anual sobre a boa execução do programa de 

atividades, e da execução do Festival N2, incluindo a explicitação dos 

resultados alcançados e os respetivos documentos justificativos da 

despesa;------------------------------------------------------------ 

d) […] ----------------------------------------------------------- 

e) […] ----------------------------------------------------------- 

f) […] ----------------------------------------------------------- 

g) […] ----------------------------------------------------------- 

h) […] ----------------------------------------------------------- 

Mais se informa, que todas as Cláusulas não referidas se mantêm 

inalteradas.-------------------------------------------------------- 

A presente adenda ao protocolo é redigida 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----------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, DRA. FILIPA LEITE DE 2022.05.19. ---------------------- 

Visto. Atentos os termos da proposta, submete-se à superior 

consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------- 

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

2022.05.20. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.2. 18 DE MAIO DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS - PROPOSTA DE ACESSO 

GRATUITO AO MUSEU MILITAR I TORRE DE MENAGEM. INFORMAÇÃO DCT N.º 78/ 

SETOR DE MUSEUS N.º 19/22 ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Desde 1977 que se celebra o Dia Internacional dos Museus a 18 de 

Maio, e desde então que este dia serve para comemorar a cultura, e 

permitir entradas gratuitas em museus, visitas a exposições e 

atividades;--------------------------------------------------------- 

2. Considerando que o ICOM - Conselho Internacional de Museus 

(organismo da UNESCO) divulgou o tema da próxima edição do Dia 

Internacional dos Museus, a celebrar no dia 18 de maio de 2022.“O 
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Poder dos Museus” é o mote para uma festa que reúne museus de todo o 

mundo.-------------------------------------------------------------- 

3. Neste dia vários museus têm entrada gratuita, sendo possível 

visitar as suas exposições e obras.---------------------------------- 

4. De acordo com o Plano de Desconfinamento, este ano torna-se 

particularmente especial celebrarmos, em conjunto, o Dia Internacional 

dos Museus, permitindo, neste caso, a entrada gratuita no Museu 

Militar;------------------------------------------------------------ 

5. Assim, poderá ser um dia para ver ou rever a coleção patente no 

Museu Militar e subir à Torre de Menagem para apreciar as vistas em 

torno da cidade.----------------------------------------------------- 

6. Considerando que os Museus das Termas Romanas e Museu da Região 

Flaviense têm acesso gratuito, estando, na presente data, o Museu de 

Arte Contemporânea em manutenção do espaço e equipamentos para acolher 

a próxima exposição, no âmbito da parceria com o MNAC – Museu Nacional 

de Arte Contemporânea.----------------------------------------------- 

7. Atendendo a orientação do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, 

para que fosse acautelado o acesso gratuito, nesta data em concreto, 

ao Museu Militar | Torre de Menagem.--------------------------------- 

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

1. Considerando que dia 18 de maio é um dia especial de retoma da 

cultura e das visitas e tendo em consideração que este dia pode 

permitir a movimentação na cidade / concelho dos habitantes e turistas 

de uma forma mais afirmativa e libertadora.-------------------------- 

2. É neste contexto que se propõe que o Município de Chaves se 

associe à iniciativa e, no âmbito das suas atribuições e competências, 

autorize, no dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, a entrada 

gratuita no Museu Militar, a todos os visitantes que até lá se 

desloquem.---------------------------------------------------------- 

3. Nos termos das atribuições do Município, especialmente à luz da 

alínea e), do n.º 1, do artigo 33º, do anexo I, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12/09 e ulteriores alterações, é determinado que a fixação 

de preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

é da competência da Câmara Municipal, cujas tarifas se encontravam 

aprovadas para o Museu Militar.-------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito:------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental:  

1. Face ao exposto, considerando a circunstância da efeméride 

ocorrer no dia de amanhã, não sendo possível reunir 

extraordinariamente, em tempo útil, a câmara municipal, podendo o Sr. 

Presidente praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os 

mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua 

prática, sob pena de anulabilidade.---------------------------------- 

2. Nestes termos, que seja decidido o acesso gratuito ao Museu 

Militar, a todos quantos o queiram visitar, no dia de amanhã, este 

espaço museológico, no âmbito do Dia Internacional dos Museus.------- 

3. Para efeitos de eficácia do despacho que venha a ser praticado 

sobre esta proposta, propõe-se o agendamento à próxima reunião do 

executivo municipal, para que o despacho do Sr. Presidente seja 

ratificado, nos termos das disposições combinadas previstas no 

disposto no n. 3, do art.º 35 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e ulteriores alterações, com o art.º 164 do CPA.----------- 

4. Por último, deverá o presente processo ser encaminhado para a 

Divisão de Gestão Financeira, para os devidos efeitos.--------------- 

À Consideração da Senhora Chefe de Divisão de Cultura e Turismo (em 

regime de substituição) --------------------------------------------- 
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Dra. Filipa Leite----------------------------------------------------  

Chaves,17 de maio de 2022-------------------------------------------- 

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

Dora H. P. Pinto Videira, arq.--------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, DRA. FILIPA LEITE DE 2022.05.17. ---------------------- 

Visto. Concordo com a proposta tendo por base os fundamentos exarados. 

Ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. ----------------------- 

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

2022.05.17. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. À 

reunião do executivo municipal para ratificação. -------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 17.05.2022. ------------ 

 

 

2.3. NOMEAÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO, NO ÂMBITO DA 1ª EDIÇÃO DO FESTIVAL 

GASTRONÓMICO DO BACALHAU DE CHAVES, A LEVAR A EFEITO DE 27 A 29 DE 

MAIO DE 2022 - DESPACHO N.º 31/GAP/2022------------------------------ 

Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Considerando que a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária 

realizada no pretérito dia 28 de abril de 2022 deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta nº 37/GAP/2022, consubstanciada na 

alteração do Artigo 9º - Composição e nomeação do Júri do Concurso, 

passando os elementos dos membros do Júri para 9, a ser constituído 

por: --------------------------------------------------------------- 

● 3 Elementos do Município de Chaves; ------------------------------ 
● 2 Chefs de reconhecido Mérito; ----------------------------------- 
● 2 Chef indicados pela Escola Profissional de Chaves; ------------- 
● Nutricionista do Município de Chaves; ---------------------------- 
● Diretor de Estabelecimento Hoteleiro que não esteja a concurso, 
indicado pela ACISAT. ----------------------------------------------- 

Neste contexto nomeio como membros do Júri, os seguintes elementos: - 

● Elementos do Município de Chaves---------------------------------- 
Carla Sofia Magalhães Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de 

Administração Geral, que presidirá ---------------------------------- 

Filipa Alegria Abreu Costa Leite, Chefe de Divisão de Cultura e Turismo 

Maciel Duque, Chefe de Divisão de Juventude e Desporto -------------- 

● Chefes de reconhecido mérito ------------------------------------- 
Chef Milton Ferreira ------------------------------------------------ 

Chef Duarte Eira ---------------------------------------------------- 

● 2 Chef indicados pela Escola Profissional de Chaves -------------- 
Chef Vitor Cunha ---------------------------------------------------- 

Chef Fernanda Fernandes --------------------------------------------- 

● Nutricionista do Município de Chaves ----------------------------- 
Filipe Ferreira----------------------------------------------------- 

● Diretor de Estabelecimento Hoteleiro que não esteja a concurso, 
indicado pela ACISAT ------------------------------------------------ 

David Enes Gomes, Diretor do Ibis Hotel------------------------------ 

O presente despacho deverá ser levado à próxima reunião de Câmara, em 

vista à sua ratificação. -------------------------------------------- 

Chaves, 19 de maio de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 19.05.2022. ------------ 
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3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 

DOS ANIMAIS DE CHAVES. CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2022. PROPOSTA 

N.º 41/GAP/2022. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Considerando que: --------------------------------------------------- 

1. É competência da Câmara Municipal nos termos das alíneas u), ii), 

jj) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 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 preservação de doenças; --- 

2. É ainda competência do município proceder à captura e alojamento 

de animais errantes, bem como a de animais agressores, acidentados ou 

objeto de intervenção compulsiva de acordo com as normas de boas 

práticas de captura de cães e gatos divulgadas pela DGAV e ICNF, nos 

termos da legislação aplicável, e a promoção de medidas adequadas à 

salvaguarda do bem-estar animal; ------------------------------------ 

3. Apesar de se encontrar em construção o Centro de Recolha Oficial 

de Animais do Concelho de Chaves, não existe, atualmente, uma resposta 

adequada para o acolhimento de animais em risco, constituindo a 

Associação dos Amigos dos Animais de Chaves um parceiro 

imprescindível, no apoio a estas situações, que se revestem de caracter 

de urgência; -------------------------------------------------------- 

4. A Associação dos Amigos dos Animais de Chaves tem desenvolvido ao 

longo dos últimos anos um trabalho meritório na defesa, promoção, 

recolha, abrigo e tratamento de animais em situação de risco; ------- 

5. A Associação dos Amigos dos Animais de Chaves tem colaborado com 

o município na implementação de programas de apoio à esterilização de 

animais, o que tem contribuído significativamente para o seu controlo 

populacional. ------------------------------------------------------ 

Assim, proponho que a Exma. Câmara Municipal delibere: -------------- 

1. Aprovar a minuta do contrato, que se considera fazer parte 

integrante desta proposta, a realizar com a Associação dos Amigos dos 

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

2. Apoiar a Associação dos Amigos dos Animais de Chaves, nos termos 

da alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

concedendo um subsídio anual, no valor de 20.500,00€; --------------- 

3. Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

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

4. A presente proposta tem cobertura orçamental através da rubrica 

04.07.01.99 -------------------------------------------------------- 

5. Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos da 

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, aos 17 de maio de 2022 -------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA - CONTRATO 2022 ---------------------------------------------- 
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MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva nº 501205551, com sede na Praça 

de Camões, 5400-150 Chaves, representado pelo Exmo. Senhor Nuno Vaz 

Ribeiro, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Chaves, conforme deliberação de  __/__/2022, designado por primeiro 

outorgante, -------------------------------------------------------- 

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

Associação dos Amigos dos Animais de Chaves, com sede em EN2 n.º 276, 

representada pelo seu Presidente da Direção ____________________, 

pessoa coletiva nº _________, designada por segunda outorgante. ----- 

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

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

O presente contrato tem por objeto a concessão de um apoio financeiro 

à Associação dos Amigos dos Animais de Chaves, cuja missão assenta na 

defesa e proteção de animais, nomeadamente através do incentivo à 

adoção responsável e à esterilização, como forma de reduzir o excesso 

de animais errantes e da promoção de campanhas de sensibilização contra 

o abandono e maus tratos dos animais. ------------------------------- 

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

Apoio financeiro ---------------------------------------------------- 

1. O apoio financeiro, à Segunda Outorgante, é no valor de 20.500,00€ 
(vinte mil e quinhentos euros), e visa apoiar a execução das obrigações 

previstas na cláusula 3.ª deste contrato. --------------------------- 

2. O pagamento do apoio referido no número anterior será efetuado em 
duas prestações, sendo que a primeira prestação será paga no mês da 

assinatura do presente contrato e a segunda prestação durante o mês 

de setembro. -------------------------------------------------------- 

3. Para efeitos do disposto no número 2, a Segunda Outorgante deverá 
apresentar, ao Gabinete de Saúde Pública e Bem-Estar Animal, até ao 

fim do mês de fevereiro do ano seguinte, um relatório da sua atividade 

referente à execução do presente contrato, acompanhado dos documentos 

comprovativos da realização das despesas, bem como quaisquer outros 

elementos que lhe sejam solicitados. -------------------------------- 

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

Obrigações da Segunda Outorgante ------------------------------------ 

Da atribuição do apoio financeiro referido nas cláusulas anteriores 

decorrem as seguintes obrigações para a Segunda Outorgante: --------- 

a) Colaboração em ações de sensibilização para o bem-estar, respeito 

e cuidado animal, a desenvolver no concelho de Chaves, com a cooperação 

ou promoção do Gabinete de Saúde Pública e Bem Estar Animal do 

Município de Chaves, na medida da sua disponibilidade; -------------- 

b) Prestação de apoio à recolha e promoção da esterilização de 

animais errantes, sua desparasitação interna e externa, identificação 

eletrónica e tratamento de patologias identificadas; ---------------- 

c) Promoção e incentivo à adoção responsável de animais abandonados 

e errantes, recolhidos pela associação e/ou pelos serviços do 

Município de Chaves, através dos meios de divulgação disponíveis. --- 

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

Incumprimento ------------------------------------------------------ 

Sem prejuízo da possibilidade de suspensão ou de resolução do contrato, 

o incumprimento das obrigações previstas neste contrato poderá 

determinar o ajustamento, cancelamento ou devolução do apoio 

concedido. --------------------------------------------------------- 

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

Revogação ---------------------------------------------------------- 

1. O presente contrato poderá ser revogado, a qualquer momento, por 

acordo das partes. -------------------------------------------------- 
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2. A revogação não pode revestir forma menos solene do que a do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

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

Modificação -------------------------------------------------------- 

1. Poderá haver lugar à modificação do contrato: -------------------- 

a) Quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão 

tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que se 

verifiquem as condições previstas no artigo 312º do CCP; ------------ 

b) Por razões de interesse público decorrentes de necessidades novas 

ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes. ------------ 

2. A modificação obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a 

celebração deste contrato. ------------------------------------------ 

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

Acompanhamento ----------------------------------------------------- 

O Primeiro Outorgante acompanhará e fiscalizará o cumprimento deste 

contrato e verificará da sua execução através dos seus serviços. ---- 

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

Dúvidas interpretativas --------------------------------------------- 

As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste contrato serão 

resolvidas pela Câmara Municipal de Chaves. ------------------------- 

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

Vigência ----------------------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos para o ano de 2022. -------------- 

ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo apõem a sua 

assinatura, cada uma delas com as competências necessárias ao ato. -- 

Chaves, ____ de ___________ de 2022 --------------------------------- 

Pelo primeiro outorgante, ------------------------------------------- 

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

Pelo segundo outorgante, -------------------------------------------- 

O Presidente da Direção, -------------------------------------------- 

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

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 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO, EM NOME 

DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ TRINDADE E SANJURGE, – NA RUA 

FIRMINO AIRES, – FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE - PROCESSO Nº 205/22 

– INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 220/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

03/05/2022.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

presidente da união das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, 

o Sr. José Carreira, com vista à melhoria das condições de segurança 

viária na Rua Firmino Aires, solicitando a implementação de medidas 

de acalmia de tráfego, como a colocação de lomba redutora de 

velocidade.--------------------------------------------------------- 
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O pedido foi registado com o n.º de requerimento 584/22, relativo ao 

processo n.º 205/22.------------------------------------------------- 

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 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a) Na Rua Firmino Aires: colocação de uma lomba redutora de 

velocidade com 3 cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a (lomba) 

a cerca de 50 metros, 2 (dois) sinais de código H37 (fim da velocidade 

recomendada), 2 (dois) sinais de código H6 (velocidade recomendada) e 

2 (dois) painéis adicionais modelo n.º 1a (50 m), antes e depois da 

lomba;-------------------------------------------------------------- 

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 1.300,00€ (mil e 

trezentos 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.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 
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plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da união das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, o Sr. José Carreira, da decisão que recaiu 

sobre a presente informação;----------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos;------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 04/05/2022:---------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta, exarada no ponto 2, e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

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

05/05/2022. -------------------------------------------------------- 

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 COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA 

CONDICIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL, EM NOME DOS MORADORES DO 

BAIRRO DE PREVIDÊNCIA, – NA RUA DA PREVIDÊNCIA E NA TRAVESSA DA 

PREVIDÊNCIA, – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - PROCESSO Nº 296/22 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 252/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

13/05/2022.--------------------------------------------------------- 

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 pelos 

moradores do Bairro da Caixa de Previdência, através do Portal “A 

Minha Rua”, com o número de registo 61520, com vista à colocação de 

sinalização de trânsito para condicionamento do estacionamento 

automóvel no local, de forma a que seja apenas permitido a moradores. 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 788/22, relativo ao 

processo n.º 296/22.------------------------------------------------- 

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 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 



                                                                F. 135 

                                                                  _____________________ 

 
medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a)Na Rua da Previdência, no cruzamento com a Avenida do Tâmega: 

colocação de 1 (um) sinal de código C15 (estacionamento proibido) e 1 

(um) painel adicional modelo n.º 10 b (painel indicador de aplicação) 

“EXCETO MORADORES”.------------------------------------------------- 

b)Na Travessa da Previdência, no cruzamento com a Avenida do Tâmega e 

a Rua General Luís Pimentel Sarmento: colocação de 2 (dois) sinais de 

código C15 (estacionamento proibido) e 2 (dois) paineis adicionais 

modelo n.º 10 b (painel indicador de aplicação) “EXCETO MORADORES”.-- 

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 450,00€ (quatrocentos 

e cinquenta euros), aproximadamente.--------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO 

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;----------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior,    

o Sr. Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente informação;- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 
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de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos;------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado com 

a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá proceder-

se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares de estilo 

durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; ii) No 

sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 14/05/2022:---------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta, exarada no ponto 2, e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

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

15/05/2022. -------------------------------------------------------- 

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 - 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 2. -– 

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

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 3. -– 

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

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

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

 

 

2.3. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO QUANTO À MUDANÇA DE INSTALAÇÕES – AFONSO 

CASTRO, SOCIEDADE DE FARMÁCIAS, LDA - FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR 

- INFORMAÇÃO N.º 140/UVCH/22, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, DO TÉCNICO SUPERIOR, ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 13 

DE ABRIL DE 2022. --------------------------------------------------- 

Presente a informação que se transcreve na íntegra para todos os 

efeitos legais: -----------------------------------------------------    
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1 – INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 

1.1. A empresa requerente, na qualidade de proprietária da “Farmácia 

Costa Gomes”, situada na Rua Direita, 172, em Chaves, através do seu 

responsável, solicita a emissão de um parecer prévio referente à 

transferência das suas atuais instalações, para um novo local, na Rua 

Direita, 215, em Chaves. --------------------------------------------

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

O pedido está instruído com os seguintes elementos: ----------------- 

• Requerimento; ------------------------------------------------- 

• Memória descritiva; ------------------------------------------- 

• Plantas das novas instalações (rés-do-chão, 1.º andar e mezanino); 

• Alvará de obras de reconstrução n.º 45/21; -------------------- 

• Declaração de demonstração do cumprimento dos critérios; ------ 

• Declaração das Farmácias; ------------------------------------- 

• Levantamento/esquema de implantação das farmácias, acompanhado de 

declaração do seu autor, e de comprovativo das respetivas 

habilitações; ------------------------------------------------- 

• Certidão permanente da empresa requerente. --------------------2 

– ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, e posteriores 

alterações, estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina. - 

A Portaria n.º 352/2012, de 30 de outubro, define, nomeadamente, o 

procedimento de licenciamento e de atribuição de alvará a novas 

farmácias, e a transferência da localização de farmácias e o 

averbamento no alvará. ---------------------------------------------- 

2.2. No referido decreto-lei está prevista, no n.º 3 do seu artigo 

26.º, que a apreciação do pedido de transferência da localização da 

farmácia esteja sujeita a um parecer prévio pela câmara municipal 

competente em razão do território. ---------------------------------- 

2.3. Na portaria acima referida, esse parecer prévio é designado como 

“certidão camarária” na alínea d) do n.º 1 do seu artigo 20.º; aí 

define-se o objeto dessa certidão, que respeita ao preenchimento dos 

requisitos respeitantes à distância previstos nas alíneas b) e c) do 

n.º 1 do seu artigo 2.º1 -------------------------------------------- 

3 – ANÁLISE/PARECER ------------------------------------------------- 

3.1. O prédio, situado na Rua Direita n.º 215, na freguesia de Santa 

Maria Maior, em Chaves, para onde a empresa requerente pretende 

transferir as instalações da “Farmácia Costa Gomes”, foi objeto do 

processo n.º 295/20, destinado à execução de obras de 

reconstrução/ampliação; as obras em causa estão em curso, e são 

tituladas pelo alvará de obras de reconstrução n.º 45/21. ----------- 

3.2. Analisado o cumprimento dos requisitos respeitantes à distância 

entre farmácias, previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 2.º, 

e de acordo com o critério estabilizado por intermédio do acórdão 

referido no n.º 6 da declaração apresentada pelo requerente2, verifica-

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

                                                           
1  b) Distância mínima de 350 m entre farmácias, contados, em linha 

reta, dos limites exteriores das farmácias; ------------------------- 

c) Distância mínima de 100 m entre a farmácia e uma extensão de saúde, 

um centro de saúde ou um estabelecimento hospitalar, contados, em 

linha reta, dos respetivos limites exteriores, salvo em localidades 

com menos de 4000 habitantes. --------------------------------------- 
2  Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul – Processo n.º 

954/13.7BESNT ------------------------------------------------------ 

[…] ---------------------------------------------------------------- 
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3.2.1. Alínea b), existem 3 farmácias a menos de 350m das novas 

instalações da “Farmácia Costa Gomes”: a Farmácia Martins, a 156m, a 

Farmácia Morais, a 252m, e a Farmácia Mariz, a 308m. ---------------- 

Apenas no caso da primeira, a mudança de instalações pretendida resulta 

numa maior proximidade geográfica entre a farmácia a transferir e as 

existentes. -------------------------------------------------------- 

3.2.2. Alínea c), não existe qualquer extensão de saúde, centro de 

saúde ou estabelecimento hospitalar a menos de 100m das novas 

instalações da “Farmácia Costa Gomes”. ------------------------------ 

3.3. O cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º da 

Portaria n.º 352/2012, de 30 de outubro, está sujeita às regras 

constantes no regime jurídico das farmácias de oficina. ------------- 

Assim, de acordo com a alínea c) do n.º 6 do artigo 26.º daquele regime 

jurídico, a observância do requisito da distância mínima entre 

farmácias não é aplicável no caso de transferência dentro da mesma 

localidade, desde que, nomeadamente, os proprietários das farmácias 

situadas a distância inferior à legalmente definida declarem por 

escrito a sua não oposição; como foram apresentadas declarações de não 

oposição por parte dos responsáveis das três farmácias identificadas 

nessas circunstâncias, verifica-se que é dado cumprimento às citadas 

normas legais. ------------------------------------------------------ 

3.4. A mudança de instalações solicitada configura uma deslocação de 

apenas 80m dentro da mesma rua, não se alterando de forma sensível a 

relação entre o serviço prestado e o seu enquadramento urbano; assim, 

não há razões que, desse ponto de vista, obstem à emissão de parecer 

favorável à pretensão. ---------------------------------------------- 

3.5. Pode-se assim concluir que a transferência das instalações da 

“Farmácia Costa Gomes” da Rua Direita, n.º 172, freguesia de Santa 

Maria Maior, Chaves, para a Rua Direita, n.º 215, freguesia de Santa 

Maria Maior, Chaves, cumpre os critérios definidos nas alíneas b) e 

c) do n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 352/2012, de 30 de outubro, 

e alínea c) do n.º 6 e n.º 7 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, 

de 31 de agosto, e que não se identificaram outras razões, nomeadamente 

de caráter urbanístico, que impeçam a emissão de parecer favorável a 

essa pretensão. ----------------------------------------------------- 

3.6. Estão assim reunidas as condições para poder ser emitida a 

certidão prevista na alínea d) do n.º 1 do seu artigo 20.º da Portaria 

n.º 352/2012, de 30 de outubro, assumindo os efeitos definidos no n.º 

3 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto – parecer 

prévio favorável da Câmara Municipal de Chaves à transferência das 

instalações da “Farmácia Costa Gomes”, nos termos do solicitado por 

                                                           
IV. O conceito de “limites exteriores”, previsto no artigo 2.º, n.º 

1, b) e c) da Portaria n.º 352/2012, de 30/10, deve reportar-se aos 

termos em que os estabelecimentos de saúde ou a farmácia podem ser 

acedidos pelos seus respetivos utentes, sendo que a estes podem aceder 

não através de muros ou cercanias, ou sequer de qualquer parede 

exterior que delimitam os contornos do edifício do lado de fora, por 

os utentes apenas poderem aceder através das respetivas entradas. --- 

V. Quando o legislador estipula regras de distâncias entre farmácias 

ou entre farmácias e estabelecimentos de saúde, pretende referir-se à 

acessibilidade existente entre eles, considerando uma multiplicidade 

de interesses, quer o de acesso ao medicamento pelos utentes, quer o 

de assegurar a sã e normal concorrência entre farmácias. ------------ 

VI. A distância entre locais é aferida em função do local em que o 

utente acede ao mesmo. ---------------------------------------------- 
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intermédio do requerimento n.º 1206/22. -----------------------------

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

Face ao acima exposto propõe-se que seja submetida à próxima reunião 

da Câmara Municipal de Chaves a proposta de emissão de um parecer 

prévio favorável ao pedido de transferência das instalações da 

“Farmácia Costa Gomes” da Rua Direita, n.º 172, freguesia de Santa 

Maria Maior, Chaves, para a Rua Direita, n.º 215, freguesia de Santa 

Maria Maior, Chaves, por se ter verificado o cumprimento dos critérios 

definidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 

352/2012, de 30 de outubro, e alínea c) do n.º 6 e n.º 7 do artigo 

26.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, e por se considerar 

que essa transferência não irá provocar impactos negativos no espaço 

urbano. ------------------------------------------------------------

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

Chaves, 13 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

O técnico superior -------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues)----------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 13.05.2022: ----------------------------------------------- 

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 DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 16.05.2022: ------------------------------------------------------ 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------- 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

16.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.4. SOLICITA ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO COM O ALVARÁ Nº 9/84 

NO LUGAR DO LOMBO EM VILAR DE NANTES A REQUERENTE GRAÇA BORGES TAVEIRA. 

PROCESSO Nº 417/20 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 951/SCOU/2022 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 03.05.2022. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Graça Borges Taveira e a Sr.ª Marlise Ferreira Esteves 

Rodrigues, por meio de procuradores, através do requerimento nº 

2322/21 que veio complementar os requerimentos nº 1170/20 e nº 2732/20, 

referente ao processo nº 417/20, na qualidade de proprietárias, vem 

solicitar uma alteração à licença de operação de loteamento com alvará 

nº 9/84, incidindo sobre os lotes nº 4 e nº 5, localizado no lugar do 

Lombo, na freguesia de Vilar de Nantes. ----------------------------- 

2.ANTECEDENTES -----------------------------------------------------

2.1. Consultado os antecedentes do alvará de loteamento nº 9/84: ---- 

a) Constata-se que o pedido em questão está inserido no loteamento 

com alvará nº 9/84 em nome de Maria Alice Baldaia Castanheira e Outros, 
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sobre o prédio rustico com artigo 210, incidindo sobre 6.336 m2 de 

área; -------------------------------------------------------------- 

b) O referido alvará prevê 5 lotes. Quatro destinados a moradias 

unifamiliares e o lote nº 4 a uso agrícola. ------------------------- 

c) Para os lotes objeto da presente alteração o alvará especifica: 

o lote 4 com 654,00 m2 de área de lote e área ocupada 0 do m2; o lote 

nº 5 com 1.584,00 m2 de área de lote e área ocupada 168 m2 e “r/c e 

1º andar”. ---------------------------------------------------------- 

2.2. Relativamente ao presente processo verifica-se os seguintes 

antecedentes:  ------------------------------------------------------ 

a) Após o requerimento inicial foi deliberado solicitar o 

aperfeiçoamento do pedido, após a informação técnica nº 

1510/SCOU/2020, com despacho superior de 17/09/2020; ---------------- 

b) Na sequência do requerimento no portal do SIRJUE nº CHV2021/00307, 

foi recebido no Município, o ofício nº OF_DPGU_ASF_4603/2021, RJUE-

13A_225/2021, a CCDR-N emitiu o parecer com decisão global 

desfavorável, englobando a consulta das: ---------------------------- 

i. Infraestruturas de Portugal, IP, em função da servidão rodoviária 

da Estrada Nacional nº 213; ----------------------------------------- 

ii. Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGARD), 

em função da inclusão no perímetro hidroagrícola da veiga de Chaves 

(bloco 2), relembrando-se ainda que o alvará de loteamento data de 

1984. -------------------------------------------------------------- 

c) Na sequência do requerimento nº 2322/21, onde as requerentes 

apresentaram alteração ao projeto, foi despachado superiormente nova 

consulta às entidades acima referidas. Tal consulta, por meio do 

requerimento no portal do SIRJUE nº CHV2021/00376, obteve decisão 

global favorável, ofício nº OF_DPGU_HR_825/2022, o que motiva a 

presente informação técnica. ---------------------------------------- 

d)Nessa sequência, por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 

22/3/2022 que recaiu sobre a informação técnica nº 245/SCOU/2022, foi 

promovida a auscultação dos demais proprietários dos lotes, como prevê 

o nº 3, do artigo 27º do RJUE. Decorrido o prazo, não consta do 

processo qualquer manifestação de oposição à alteração em apreço. --- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------

3.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 

a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves nº 47B, os lotes 

em questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da categoria 1.3 – Outros aglomerados. ---------------- 

b) Sobre os lotes impendem ainda as seguintes servidões e restrições 

de utilidade pública: ----------------------------------------------- 

i. Confrontam a poente com a Estrada Nacional 213; ----------------  

ii. Perímetro de aproveitamento hidroagrícola da veiga de Chaves 

(bloco 2). ---------------------------------------------------------- 

3.2. No regime jurídico --------------------------------------------- 

a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 

redação atual. ------------------------------------------------------ 

4. INSTRUÇÃO -----------------------------------------------------

4.1. A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes 

elementos em suporte informático: ----------------------------------- 

a) Certidões da conservatória do registo predial (CCRP); --------- 

b) Procurações; -------------------------------------------------- 

c) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto, Declaração 

de conformidade entre formato papel e formato digital, acompanhado de 
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Certidão da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 

responsabilidade civil profissional (Eng. Pedro Miguel Guedes Pinto); 

d) Declaração de autorização; ------------------------------------ 

e) Relatório de dados acústicos; --------------------------------- 

f) Levantamento fotográfico; ------------------------------------- 

g) Ficha de dados estatísticos; ---------------------------------- 

h) Memória descritiva e justificativa alteração alvará de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

i) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 

i. Planta de síntese existente; ---------------------------------- 

ii. Planta de síntese proposta; ----------------------------------- 

iii. Planta de síntese alterações; --------------------------------- 
5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------

5.1. Segundo o descrito nos documentos entregues, o pedido em questão 

consiste na alteração das especificações dos lotes nº 4 e nº 5, mais 

concretamente: ----------------------------------------------------- 

a) Prevê o aumento da área do lote nº 4 em 408,50 m2, de 654,00 m2 

para 1.062,50 m2 de área de lote; ----------------------------------- 

b) Prevê a diminuição da área do lote nº 5 em 521,5 m2, de 1.584 m2 

para 1.062,50 m2; --------------------------------------------------- 

c) Prevê a delimitação de um polígono máximo de implantação das 

construções e das especificações para estes lotes; ------------------ 

d) Prevê ainda área de cedência para infraestruturas viárias, mais 

concretamente para passeios – 166,60 m2 e 1,4 m2 para espaço de recolha 

de resíduos sólidos urbanos, totalizando 168,00 m2. ----------------- 

5.2. Com esta proposta de alteração, as novas especificações para o 

alvará de loteamento são as seguintes: ------------------------------ 

a)Lote nº 4: -------------------------------------------------------- 

i. Área do lote – 1.062,50 m2; -------------------------------------- 

ii. Uso – habitação unifamiliar; ------------------------------------ 

iii. Área de implantação máxima – 264,10 m2; ------------------------ 

iv. Área bruta de construção máxima – 528,20 m2; -------------------- 

v. Número de pisos - 2 acima da cota de soleira. -------------------- 

b)Lote nº 5: -------------------------------------------------------- 

vi. Área do lote – 1.062,50 m2; ------------------------------------- 

vii. Uso – habitação unifamiliar; ----------------------------------- 

viii. Área de implantação máxima – 294,50 m2; ----------------------- 

ix.Área bruta de construção máxima – 589,00 m2; --------------------- 

x. Número de pisos - 2 acima da cota de soleira. -------------------- 

c) Área de cedência para infraestruturas viárias- passeios – 168,00 

m2. ----------------------------------------------------------------

5.3.As especificações dos restantes lotes e do loteamento não são 

alteradas. ---------------------------------------------------------

6. ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------

6.1. Sobre os lotes nº 4 e nº 5, objeto da presente alteração, não se 

encontram nenhuma edificação na presente data. ---------------------- 

6.2. Prevê dois polígonos máximo de implantação onde se poderá edificar 

habitações unifamiliares com dois pisos. Relembra-se que as futuras 

edificações deverão respeitar os afastamentos previstos no RGEU. ----  

6.3. Prever a cedência para passeio nos arruamentos sul e nascente, 

na continuidade do passeio já existente na EN 203, situação com a qual 

se vê melhoria da acessibilidade pedonal nestes dois arruamentos já 

existentes, de 168 m2.  --------------------------------------------- 

6.4. Pareceres externos: Como já foi referido no ponto “Antecedentes”, 

a proposta recebeu parecer favorável da CCDR-N, ofício nº 

OF_DPGU_HR_825/2022, entidade consultada em razão da localização das 

servidões e restrições de utilidade pública que impendem sobre o prédio 
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da requerente, de acordo com o artigo 13º-A do RJUE, englobando a 

consulta às Infraestruturas de Portugal em razão da confrontação com 

a EN 213 e inclusão no perímetro hidroagrícola da veiga de Chaves. 

Anexa-se à presente informação técnica o referido parecer para 

conhecimento e cumprimento integral por parte das requerentes. No 

referido parecer, a Infraestruturas de Portugal refere ainda como 

condição de aprovação a obtenção de autorização desta entidade, 

diretamente pelo requerente, dos projetos de arranjos exteriores a 

projetar nos lotes, nomeadamente as vedações. Há ainda a referir que, 

pelo requerimento nº 283/22, a requerente apresentou ofício de 

exclusão do perímetro hidroagrícola da veiga de Chaves com a referência 

nº Of_DSTAR/DOER/20394/2021 da Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. ---------------------------------------------- 

6.5. No que concerne às áreas de cedência para o Município, previstas 
no artigo 44º do RJUE, estão determinadas no artigo 21º do regulamento 

do PDM. Assim, com a alteração ao alvará ao loteamento prevista, 

verificamos as seguintes situações: ------------------------------

a)Não haverá aumento da área total a lotear, pelo que, não se aplicará 

a alínea a) e a alínea c), ambas do nº 2, do artigo 21º do regulamento 

do PDM; ----------------------------------------------------------

b)Uma vez que estaremos perante um aumento da área bruta de construção 

prevista de 781,20m2 (de 336m2=(168,00m2*2 pisos) para 1.117,20m2), 

deverá ser cedida o correspondente a 25% desta área para equipamento 

público- 195,30m2 (25% de 781,20m2), por aplicação da alínea b), do 

nº 2, do artigo 21º. ----------------------------------------------

6.6.Nesse pressuposto, deverá o Município ser compensado pelas áreas 

não cedidas de 195,30 m2, conforme nº 3 do artigo 21º do Regulamento 

do PDM. -----------------------------------------------------------

6.7.Para cálculo do valor da compensação, aplicar-se-á a fórmula 

expressa nos artigos 26º a 31º do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas devidas pela realização de operações urbanísticas 

(DR 2ª série, nº 6 3, Regulamento nº 314/2010, de 31 de março): ----- 

 C = LK × A (m2) × V   ----------------------------------------------  

            2      

Em que: ------------------------------------------------------------- 

C = Valor da Compensação devida ao Município; ----------------------- 

L = Fator de localização (determinado face à área urbana do Concelho 

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

K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 

nos n.os 6 e 7, do artigo 26.º, do Código das Expropriações; -------- 

A = Valor em metros quadrados da área não cedida; ------------------- 

V = Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 

condicionada (512,00 € conforme portaria nº310/2021, de 20 de 

dezembro). ---------------------------------------------------------

6.8. Por aplicação da referida fórmula, e, considerando a sua inserção 

“outros aglomerados” Resultando o montante da compensação no valor de 

3.749,76 €, conforme se demonstra: ---------------------------------- 

Outros aglomerados 

       

C L K A'' V 
3 749,76 € 

1 0,50 0,15 195,30 512,00 

6.9.Discussão pública: uma vez que não são ultrapassados os limites 

definidos no n.º 2, do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 
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na sua redação atual e no artigo 7º do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, a alteração à licença de operação de 

loteamento não estará sujeita a discussão pública nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 27º. ------------------------------------ 

6.10.Auscultação dos demais proprietários dos lotes: ----------------  

a)Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias; --------------------------------------------------- 

b)De acordo com o nº 3, do referido artigo 11º do RMUE, quando haja 

lugar a notificação pessoal, deverá o requerente apresentar as 

certidões da conservatória do registo predial (CRP) dos restantes 

lotes com a identificação dos respetivos proprietários; ------------- 

c)Analisando as certidões apresentadas dos restantes lotes, verificou-

se que as moradas dos sujeitos ativos dos lotes nº 1, 2 e 3, ou não 

constam ou estão incompletas, dificultando a sua notificação pessoal;  

d)Nesse contexto, em alternativa à notificação pessoal, foi promovida 

a auscultação dos demais proprietários dos lotes por via de edital a 

afixar no local onde se situa o loteamento, na Junta de Freguesia e 

no Edifício dos Paços do Concelho, tal como prevê os nº 1 e 2 do RMUE 

quando o número de lotes seja superior a 15; ------------------------ 

e) Analisando o processo, verifica-se que consta do mesmo certidões 

de afixação e que não foi manifestada oposição à alteração em apreço. 

7. CONSIDERAÇÃO DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------

7.1. Considerando que o processo está instruído de acordo com a 

portaria nº113/2015, de 22 de abril, nomeadamente no que concerne à 

responsabilidade dos autores dos projetos. --------------------------

7.2. Considerando que, a área de cedência para o domínio público 

prevista para previsão de passeio contornando os lotes em questão na 

continuidade do já existente, poderá melhorar a qualidade do ambiente 

urbano, totalizando 168 m2 para infraestruturas viárias - passeios. 

7.3. Considerando que, deverá ser apresentado o projeto das obras de 

urbanização, nomeadamente pavimentações, prever espaços destinados à 

recolha de resíduos sólidos urbanos e espaço destinado à recolha de 

resíduos seletiva, incidindo sobre a área a ceder para o domínio 

público prestada a respetiva caução nos termos do artigo 54º do RJUE. 

7.4. Considerando que as construções que se irão projetar sobre todos 

os lotes terão que cumprir as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, nomeadamente o RGEU. ------------------------------------ 

7.5. Considerando que, não há aumento da área total a lotear mas que 

haverá aumento da área bruta de construção proposta, pelo que com a 

alteração em apreço deverá haver lugar a cedências de 195,3m2 para o 

fim de equipamentos públicos, de acordo com o artigo 21º do PDM. Nesse 

sentido deverá o Município ser compensado no valor de 3.749,76€. ---- 

7.6. Considerando que, as alterações à licença serão precedidas de 

consulta pública, de acordo com o nº 2, do artigo 27º, do RJUE, caso 

seja ultrapassado alguns dos limites previstos no artigo 22º do mesmo 

regime, em articulação com o artigo 7º, do RMUE, o que não se verifica 

no caso em apreciação. ----------------------------------------------

7.7.Considerando que, de acordo com o nº 3, do mesmo artigo 27º do 

RJUE, em articulação com o artigoº 11º do RMUE, devem ser notificados 

os proprietários dos restantes lotes constantes do alvará de 

loteamento para, caso assim o entendam, manifestar ou não, a sua 

posição face a alteração. Decorrido o prazo fixado, não foi manifestada 
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oposição, pelo que o processo se encontra em condições de colocar à 

consideração superior a sua aprovação. ------------------------------ 

8. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------

8.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a seguinte 

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

a) Caso se entenda superiormente aceitar a proposta de alteração como 

pertinente e oportuna, estar-se-á em condições de propor que 

superiormente seja adotada a deliberação no sentido de aprovar o pedido 

de alterações à licença, solicitado nos termos do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual, e o 

pagamento da compensação no valor de 3.749,76€, pela área não cedida 

para o Município para equipamento público; ----------------------

b)Seguidamente, deverá a requerente apresentar o projeto de alteração 

das obras de urbanização, nomeadamente no que concerne ao projeto de 

pavimentação da área de passeio a ceder para o domínio público, no 

prazo de um ano, de acordo com a alínea a), do nº 1, do artigo 71º do 

RJUE; ----------------------------------------------------------

c)Informa ainda que deverão ser liquidadas as correspondentes taxas 

previstas pelo artigo 117.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro na sua redação atual, as quais se encontram estabelecidas no 

“Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas” (a calcular pelos serviços administrativos 

desta divisão). ----------------------------------------------------- 

8.2. Deverá ainda ser dado conhecimento às requerentes do parecer 

favorável da CCDR-N, ofício nº OF_DPGU_HR_825/2022, para o seu 

cumprimento integral. ----------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Parecer favorável condicionado da CCDR-N, ofício nº --------------- 

OF_DPGU_HR_825/2022. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 3 de maio de 2022 -------------------------------------------                                                                                                                                              

A Técnica Superior (Susana Gomes Fernandes, Arq.ª). -----------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 16.05.2022: ----- 

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 

18.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. SOLICITA RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO A REQUERENTE IDALINA SEVIVAS 

TEIXEIRA RELATIVA À CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLETIVA E 

COMÉRCIO NO LUGAR DE QUINTELA EM SANTA CRUZ, OUTEIRO SECO. PROCESSO 

Nº 297/01 – INFORMAÇÃO Nº 684/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, CONCEIÇÃO 

MARTINS, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 11.04.2022. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
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A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 799/22 de 

23 de Maço, solicita: ----------------------------------------------- 

1- Restituição de 30% do IVA correspondente ao 1.º ano; ------------- 
2- Restituição da libertação da caução correspondente ao 2.º ano. --- 
II - ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

Aos 12/05/2003 foi celebrado acordo para a realização de obras sob 

condição de deferimento do pedido de obras particular, obras essas a 

integrar no domínio público municipal, com vista a garantir a boa 

execução e orçamentadas no valor de 43 688,93 €. -------------------- 

A 27/05/2003 foi emitido o alvará de licença de obras n.º 214/03 

referente a um prédio de habitação coletiva e comércio composto por 7 

pisos (2 abaixo da cota da soleira). Possui ainda alterações ao 

projeto, alvará n.º 142/08. ----------------------------------------- 

A 06/04/2005 foi emitida a certidão de propriedade horizontal. ------ 

Através do requerimento n.º 809/17 a Srª Idalina Sevivas Teixeira veio 

solicitar a receção provisória das obras e libertação de caução no 

valor de 43 688,93 €. Mais se informa que houve alterações no decorrer 

das obras. Alterações, essas, que se encontram descritas no 

retrocitado requerimento (folha n.º 1654 do respetivo processo), as 

quais foram objeto de acordo, provavelmente verbal, com o Sr. Vereador 

Arquiteto Penas, em substituir alguns equipamentos bem como a gestão 

do espaço, passando este a estar vedado. Sobre este requerimento recaiu 

a informação técnica de 07/07/2017, na qual é convocada a respetiva 

vistoria. ---------------------------------------------------------- 

Assim, a comissão de vistorias elaborou o auto a 01/08/2017, no qual 

se menciona que as obras de urbanização levadas a efeito no âmbito da 

edificação do prédio de habitação coletiva, não se encontravam 

executadas de acordo com os projetos aprovados e licenciados, pelo que 

foi indeferido o pedido de restituição da caução solicitada, 

informação técnica de 02/08/2017. ----------------------------------- 

Através do requerimento n.º 930/18, de 10 de Maio, a Srª Idalina 

Sevivas Teixeira veio solicitar novamente a receção provisória das 

obras e libertação de caução no valor de 43 688,93 €. --------------- 

Através do requerimento n.º 1932/18, de 14 de Setembro, a Srª Idalina 

Sevivas Teixeira veio apresentar o NIB bancário para a restituição da 

caução. ------------------------------------------------------------ 

A Srª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 2329/18, 

de 7 de Novembro, veio solicitar o agendamento de uma reunião com 

vista à libertação de caução. Sobre este requerimento recaiu a 

informação técnica de 04/01/2019. ----------------------------------- 

O processo em causa, foi-me remetido para conveniente informação. 

Assim, agendou-se uma reunião a 22/01/2019, com o promotor, Sr. 

Guilhermino Nóbrega, Dr. Luís Areias, Eng. José Armindo, e Conceição 

Martins. Dessa reunião o promotor acordou que iria apresentar os 

projetos de alterações em conformidade com o existente no local. ----   

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 228/19, 

de 28 de Janeiro, apresentou as telas finais da arquitetura (arranjos 

exteriores), referentes às alterações levadas a efeito no decorrer da 

obra de execução das infraestruturas e nos termos do acordo celebrado 

entre o município e o promotor, no âmbito do processo de licenciamento 

de um edifício de habitação coletiva, sobre a qual recaiu a informação 

técnica n.º 539/SCOU/2019. ------------------------------------------ 

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 1498/19, 

de 17 de Julho, apresentou as telas finais da arquitetura (arranjos 

exteriores), referentes às alterações levadas a efeito no decorrer da 

obra de execução das infraestruturas e nos termos do acordo celebrado 

entre o município e o promotor, no âmbito do processo de licenciamento 
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de um edifício de habitação coletiva, sobre a qual recaiu a informação 

técnica n.º 1419/SCOU/2019, estando presente em reunião do executivo 

Municipal de 02/09/2019. -------------------------------------------- 

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 2478/19, 

apresenta elementos para cumprimento do solicitado na informação 

técnica n.º1419/SCOU/2019, nomeadamente os projetos de especialidades 

(referentes às alterações), rede de telecomunicações e elétrica, sobre 

a qual recaiu a informação técnica n.º 614/SCOU/2020, estando presente 

em reunião do executivo Municipal de 14/04/2020. -------------------- 

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 930/20 e 

1891/21, apresenta elementos para cumprimento do solicitado na 

informação técnica n.º614/SCOU/2020 com vista à  receção provisória 

das obras e libertação de caução, tendo recaído a informação 

n.º1633/SCOU/2021, na qual se propôs a aprovação da receção provisória 

das obras de urbanização, bem como a restituição da caução existente 

no Município, correspondente  ao 1.º ano no valor de 7 722,108 €, bem 

como o pagamento de uma taxa de 111,35€, tendo sido deliberado em 

reunião do executivo municipal de 02/09/2021, concordar com o teor 

dessa informação. ---------------------------------------------------  

III – ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------- 

A proponente através do requerimento n.º 799/22 de 23 de Março, 

solicita: --------------------------------------------------------- 

3- Restituição de 30% do IVA correspondente ao 1.º ano; ---------- 

4- Restituição da libertação da caução correspondente ao 2.º ano.  

A caução existente e apresentada no Município em numerário, por força 

do acordo para a realização das infraestruturas. Este depósito foi de 

43 688,93 €, com IVA incluído. -------------------------------------- 

A câmara executou obras referentes às infraestruturas no valor de 17 

948,57 €, aquando da empreitada referente à “Pavimentação da Rua Alípio 

Oliveira - Santa Cruz”. --------------------------------------------- 

Assim, sendo o valor de 25 740,36 € que existe de caução no Município 

após as obras realizadas e executadas pelo município, que resultou no 

final esse valor (43 688,93 - 17 948,57 = 25 740,36 €), o valor esse 

a ser executado pela Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira, que corresponde a 

25 740,36 €. -------------------------------------------------------- 

Considerando que já foi objeto de libertação da caução correspondente 

ao 1.º ano (30% do valor de 25 740,36 €), o que correspondeu a 7 

722,108 €, conforme informação n.º 1663/SCOU/2021, a qual esteve 

presente em reunião do executivo municipal de 02/09/2021. ----------- 

Considerando que os valores das cauções já possuíam o IVA incluído, 

portanto, não dá lugar a qualquer restituição do valor de IVA, em 

qualquer momento da libertação da caução. --------------------------- 

Considerando assim, que o valor do IVA de 30% correspondente ao 1.º 

ano a ser restituído e solicitado pelo requerente, emite-se parecer 

desfavorável. ------------------------------------------------------ 

A caução existente no Município no valor de 25 740,36 €, de acordo o 

disposto no nº 5 do artigo 54º e n.º 3 do artigo 87.º do RJUE conjugado 

com o disposto no artigo 295 do Código de Contratos Públicos. ------- 

Considerando que a câmara municipal já procedeu à restituição da caução 

existente no Município correspondente ao 1.º ano, (30% do valor de 25 

740,36 €), o que correspondeu a 7 722,108 €, conforme consta o 

comprovativo no processo (folha n.º 2070). -------------------------- 

Considerando que relativamente à restituição da caução correspondente 

ao 2.º ano (30% do valor de 25 740,36 €), o que correspondeu a 7 

722,108 €. ---------------------------------------------------------- 

IV – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 
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Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

4.1- A câmara municipal poderá proceder à restituição da caução 

existente no Município correspondente ao 2.º ano, 30% do valor de 25 

740,36 €, o qual corresponde a 7 722,108 €. ----------------------- - 

4.2- À restituição do valor do IVA de 30% a ser restituído e solicitado 

pelo requerente, emite-se parecer desfavorável, conforme as razões 

acima referidas. ---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 11 de Abril de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04.05.2022: -----  

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 

10.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE 

CABOS NA RUA DAS CABANAS, FREGUESIA DA MADALENA EM CHAVES DA REQUERENTE 

E-REDES – DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A. PROCESSO Nº 362/22 – 

INFORMAÇÃO Nº 896/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, CONCEIÇÃO MARTINS, ENGENHEIRA 

CIVIL, DATADA DE 28.04.2022. ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I-Pretensão --------------------------------------------------------

A E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., através do 

requerimento n.º 968/22, vem comunicar e solicitar a obtenção da 

respetiva licença de ocupação de espaço público, com a realização de 

trabalhos na via pública, designadamente proceder à abertura de vala 

com reposição do pavimento. ----------------------------------------- 

II – Localização da Vala para Infraestruturas Elétricas ------------- 

Freguesia Localização/Arruamentos Extensão (ml) 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA 

E SAMAIÕES Rua das Cabanas  18,00 

III- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------- 

3.1 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

3.1.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ---- 

A operação urbanística em causa, construção de infraestruturas 

elétricas, estão isentos de controlo prévio, enquadra-se no 
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preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º3 do Dec-Lei 136/2014, 

de 9 de Setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE). ------------------------------------------------------------ 

3.1.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal --------------------------------------------------- 

O pedido da interessada, tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 2º4 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal. --------------------------------------- 

IV – Análise Processual --------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º5do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

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

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º do retrocitado diploma. ------- 

Considerando que o pedido formulado não se encontra instruído nos 

termos do disposto no artigo 47.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação -RMUE. ---------------------------------- 

V – Considerações da Proposta de Decisão --------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, e analisando os elementos apresentados 

pela proponente constata-se que os elementos instrutórios do processo 

                                                           
3 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública ------------------------------------------------------------ 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio --------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; ----------------- 
4 Artigo 2º. Âmbito de aplicação ------------------------------------ 

1. O presente Regulamento aplica-se às obras e trabalhos a realizar 

no subsolo do domínio público municipal do concelho de Chaves, com 

vista à instalação, construção, alteração, substituição, manutenção 

ou reparação de redes elétricas, de comunicações eletrónicas, de gás 

e águas, esgotos domésticos, pluviais e outras no concelho de Chaves. 
5 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido. ------------------------------------------------------------ 
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se encontram devidamente instruídos, nos termos dos regulamentos acima 

identificados. ----------------------------------------------------- 

Considerando que a DOP informa que nada tem a opor à execução da obra 

em causa. ----------------------------------------------------------- 

VI – Da Proposta em Sentido Estrito ------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente: ------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à abertura de vala e reposição da mesma, com 

o material existente. ----------------------------------------------- 

VII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de Espaço Público ------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 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: 
OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMÍNIO PUBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Público e Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

público-regime geral de ocupação de espaço 

público   1,00 56,25 € 

 

 

 

 

56,25 € 

ARTIGO 18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 1,00 11,20 € 

 

 

 

 

11,20 € 

Subsecção III Ocupação do Solo e Subsolo       

ARTIGO 21º Ocupação da Via Pública por motivos de obras     
  

 Alínea a) Por cada período de 30 dias  1,00 3,35 € 3,35 € 

  TOTAL      70,80 € 

VIII – Cálculo da Caução ----------------------------------------- 

De modo a garantir a reposição das condições existentes, e reparação 

de eventuais danos causados na sequência dos trabalhos propostos, foi 

objeto de estimado o valor de caução nos seguintes termos: ---------- 
ESTIMATIVA PARA APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO  

 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 

Art. DESIGNAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. TOTAL 

    

1. 

Reposição de pavimento, remate e todos os acabamentos 

necessários, incluindo prévio levantamento do 

pavimento reposto, com cortes verticais, 

reconstituição do aterro da vala, todos os trabalhos, 

materiais e meios necessários. (Passeio) 

m2 18,00 50,00 € 900,00 € 

      

2. Limpeza geral de todos os materiais sobrantes e não 

removidos, a vazadouro, no ponto de intervenção.  

vg 1,00 100,00 € 100,00 € 

      

3. Reparação de infra-estruras que eventualmente sofram 

danos, com a execução dos trabalhos, incluindo todos 

os materiais, trabalhos e meios necessários para a 

reposição das condições existentes. 

vg 1,00 500,00 € 500,00 € 

      

      

 TOTAL    1.500,00 € 

Assim, foi estimado o valor de 1 500,00€, não incluindo o IVA, para 

apresentação de caução por parte do requerente. -------------------- 
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Serviu como base, para cálculo da respetiva caução, a natureza dos 

trabalhos, a especificidade dos mesmos e ainda a fórmula e critérios 

que se utilizam em pedidos com obras similares. ---------------------   

IX – Considerações após a Emissão do Título ------------------------ 

Deverá o requerente, proceder à liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, no valor de 

70,80 €. ------------------------------------------------------------ 

Deverá o requerente apresentar uma caução no valor de 1 500,00 €, não 

incluindo o IVA de acordo com o referido no artigo 11º e ponto 2 do 

artigo 5º do “Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal”; ------------------------------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Públicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela E - REDES, Distribuição de 

Eletricidade, S.A., para fiscalização da obra. ---------------------- 

Deverá ainda a E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., dar 

conhecimento à Polícia de Segurança Pública, da via que vai ser 

intervencionada com a passagem de cabos elétricos subterrâneos, e que 

a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua execução. --   

Comunique-se à empresa E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., 

que no fim de cada ano civil, deverá apresentar em suporte informático 

devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, nos termos do n.º 3 

do artigo 136º do RMUE, a fim de ser remetido ao Sector de Sistemas de 

Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta infraestrutura.  

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

Chaves, 28 de Abril de 2022 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 10.05.2022: ---  

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

                                                           
6.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 

desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital. ----- 

— CD — nos seguintes termos: ---------------------------------------- 

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: ---------------------------------------------

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2; -------------------------------------- 

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 13.05.2022: ------------------------------------------------------ 

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

 

 

2.7. SOLICITA RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO RELATIVA A OBRAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES A DSTELECOM NORTE, LDA. PROCESSO Nº 223/11 – 

INFORMAÇÃO Nº 991/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, CONCEIÇÃO REI, ENGENHEIRA 

CIVIL, DATADA DE 06.05.2022. ---------------------------------------- 

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 

2516/21, referente ao processo nº 223/11, a sociedade anónima, 

DSTELECOM Norte, S.A,   solicitou a  receção  definitiva das obras de 

Telecomunicações executadas sob a licença  dada pelo Executivo em 

reunião de câmara de 26-11-2012, sob proposta da Informação técnica 

destes Serviços Técnicos de 13-11-2012 e a consequente liberação da 

caução prestada mediante a garantia bancária  (Operação nº 

2501003123993), emitida pela Caixa Geral de Depósitos em 28-11-2012. 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1- Em reunião de câmara de 26-11-2012, sob proposta da Informação 

técnica destes Serviços Técnicos de 13-11-2012, foram aprovadas as 

obras de Telecomunicações, referentes à Instalação, Gestão, Exploração 

e Manutenção de Redes de Comunicação Eletrónicas de Alta Velocidade 

na Zona Norte. ------------------------------------------------------ 

2.2-Para garantia da execução das referidas obras de Telecomunicações, 

foi apresentada a garantia bancária (Operação nº 2501003123993), 

emitida pela Caixa Geral de Depósitos, em 28 de novembro de 2012, no 

valor de € 7 315,00 (sete mil trezentos e quinze euros). ------------ 

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 da Chefe de Divisão desta unidade orgânica, Srª 

Arqtª Sofia Costa Gomes, datado de 11-11-2021, o qual  recaiu sobre a 

INFORMAÇÃO Nº 2045/SCOU/2021, de 29-10-2021, foi  remetido o processo 

nº 223/11, à Divisão de Obras Públicas, para realização de uma vistoria 

técnica às respetivas obras de Telecomunicações, realizadas em vários 

arruamentos no concelho de Chaves 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 (INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 65/DOP/2022 de 28-01-2022,  

com vista à  receção definitiva  das  referidas obras de 
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Telecomunicações, referentes à Instalação, Gestão, Exploração e 

Manutenção de Redes de Comunicação Eletrónicas de alta Velocidade na 

Zona Norte. --------------------------------------------------------- 

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, aprovadas em  reunião de câmara de 26-11-2012, 

sob proposta da Informação técnica destes Serviços Técnicos de 13-11-

2012. ----------------------------------------------------------

6.1.2-De acordo com o disposto no nº 3 do artigo 27º do Regulamento  

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, conjugado 

com o nº 5 do artigo 54º do RJUE, a  caução prestada no montante  de   

€ 7 315,00 ( sete mil trezentos e quinze euros), poderá ser liberada.  

6.2-Neste contexto, propõe-se que seja enviado ofício à Caixa Geral 

de Depósitos, S.A, Largo General Silveira, 5400-516 CHAVES, informando 

aquela entidade bancária que a caução prestada mediante  garantia 

bancária  (Nº da proposta 2501003123993), emitida pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A, em 28 de novembro de 2012, no valor de  € 7 315,00 ( 

sete mil trezentos e quinze mil euros), 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 parecer da Divisão de Obras Públicas e da presente 

informação técnica. ------------------------------------------------- 

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

Chaves, 6 de maio   de 2022 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Conceição Rei, Engenheira. --------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 07.05.2022: -----  

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 

10.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LUGAR DE CARREIRA DE TIRO 

Nº 11 NO BAIRRO DA TRINDADE DA REQUERENTE CARMINDA DA SILVA MORAIS. 

PROCESSO Nº 1090/21 – INFORMAÇÃO Nº 883/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

CONCEIÇÃO MARTINS, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 27.04.2022. ----------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 
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A pretensão incide sobre um pedido de ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE TAXAS 

referente à 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.  

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, tendo estado presente em reunião do executivo 

municipal a 14/04/2022. --------------------------------------------- 

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 – Análise Processual --------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 1073/2022, vem a processo 

solicitar a reapreciação do cálculo de taxas, dado que na ficha de 

áreas apresentada no requerimento n.º 3005/21, constava que possuía 

rede de esgotos e águas pluviais, quando na realidade tal não acontece, 

apresentado para o efeito nova ficha de áreas. ---------------------- 

De acordo com  a informação n.º 682/SCOU/2022 , a qual esteve presente 

em reunião do executivo municipal de 14/04/20222, foi objeto de cálculo 

de taxas par a emissão de alvará de legalização, com a emissão de 

autorização de utilização na qual  se calculou as taxas de 

infraestruturas como tendo rede de esgotos e águas pluviais face  à 

ficha de áreas apresentada pelo requerente e que foi calculada de 

acordo com o quadro abaixo descriminado: --------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

Taxa de infraestruturas 

urbanística              

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   € 

O requerente através do requerimento n.º 1073/2022, vem a processo 

solicitar a reapreciação do cálculo dessas taxas com a apresentação 

de nova ficha de áreas, na qual refere que houve um lapso, não 

possuindo o local de rede de águas pluviais, nem rede de esgotos, 

sendo que o requerente possui fossa séptica, pelo que as taxas 

correspondentes a esta alteração são: ------------------------------- 

  

Taxa de infraestruturas urbanísticas 

(T)             

QUADRO I       custos (C)     
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    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   0   34,12   0,00 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

         
C - custo das obras existentes na via 

pública / m       127,93   €/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 

= 751,59   € 

V – Proposta de Decisão ---------------------------------------------  

Em coerência com o acima referido, assim o valor global a pagar de 

taxas de infraestruturas é de (751,59 +175,60 =927,19 €) 927,19 €. - 

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

Chaves, 27 de Abril de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 29.04.2022: ----- 

Atenta ao teor da presente informação sou a propor que superiormente 

seja adotada decisão conducente ao deferimento da reapreciação do 

cálculo das taxas nos termos da presente informação, do procedimento 

do pedido em presença. À consideração superior do Sr. Presidente Dr. 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 29.04.2022: ------------------------------------------------------ 

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra, dado que a mesma não altere 

a deliberação tomada por este órgão municipal. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.9. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE REFERENTE A LICENCIAMENTO DE LOTEAMENTO 

NO LUGAR DAS VINHAS VELHAS, EM OUTEIRO SECO AO REQUERENTE BARTOLOMEU 

DIAS ALVES. PROCESSO Nº 5/05 – INFORMAÇÃO Nº 1030/SCOU/2022 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, CONCEIÇÃO REI, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 11.05.2022.  --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No dia 27 de abril 2022 foi solicitado ao Arquivo Municipal o presente 

processo, registado com o nº 5/05, para informar o seu titular sobre 

o seu estado e andamento, nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 

do artigo 11º do Decreto – Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 

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

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1-Em reunião de câmara de 21-12-2006, sob proposta da informação7 da 

autoria da  Srª Arqtª Ana Isabel Augusto, a exercer funções na 

anteriormente designada Divisão de Ordenamento do Território e 

                                                           
7 Datada de 07/12/2006. --------------------------------------------- 
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Planeamento Urbanístico,  o Executivo  aprovou o projeto da divisão 

fundiária apresentado pelo Srº Bartolomeu Dias Alves, a incidir sobre 

um prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Outeiro 

Seco sob o artigo 45º e dois prédios urbanos, inscritos na matriz 

predial urbana daquela freguesia sob os artigos 174º e 425º (processo 

registado nesta autarquia com o nº 5/2005). ------------------------- 

Pelo expresso na alínea a), do nº 1, do artigo 71º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 177/01, de 04/06, o 

interessado dispõe do prazo de um ano, para solicitar a aprovação das 

respetivas obras de urbanização necessárias à implementação da 

referida operação urbanística. -------------------------------------- 

2.2-Através do n/ ofício com a referência 421/D.O.T.P.U./2008, de 29-

12-2006, o requerente foi conhecedor das resoluções tomadas pelo 

Executivo e referidas no anterior parágrafo. ------------------------ 

2.3-Em reunião de câmara de 05-07-2007, sob proposta da informação 

destes Serviços Técnicos de 29-06-2007, a exercerem funções, na 

anteriormente designada Divisão de Gestão Territorial, o Executivo  

aprovou todos os projetos de execução inerentes às obras de urbanização 

necessárias à implementação  do loteamento pretendido pelo 

interessado. -------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 76º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 177/01, de 04/06, o 

interessado disponha do prazo de um ano, para requerer formalmente a 

emissão do alvará de loteamento, com a apresentação dos elementos 

mencionados nos itens 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8 e 3.3.9. ----------------------------------------------------- 

2.4-Por despacho datado de 24-07-2008, do então Vereador Responsável 

pela Gestão Urbanística, Srº Arqtº Castanheira Penas, o qual recaiu 

sobre a Informação técnica datada de 22-07-2008, foi praticado o  

despacho de Saneamento e Apreciação Liminar, para o requerente 

apresentar no prazo de 30 dias, os seguintes elementos instrutórios: 

• Certidões da Conservatória do Registo Predial dos prédios 

urbanos, inscritos na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco sob 

os artigos 174º e 425º e descritos na Conservatória do Registo Predial 

com os nº 01701/230595 e nº 02927/170304, respetivamente. -----------  

• Documento comprovativo de prestação de caução. ---------------- 

• Nova declaração de titularidade do certificado de classificação 

de empreiteiro de obras públicas, a verificar no ato da entrega do 

alvará com a exibição do original do mesmo. ------------------------- 

• Nova apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela 

reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho nos termos 

previstos na Lei nº 100/97, de 13 de setembro. ----------------------

2.5-Através do n/ ofício com a referência 1392/DGT/2008 de 28-07-2008, 

o requerente foi conhecedor do despacho referido no anterior 

parágrafo. --------------------------------------------------------- 

3-PARECER ---------------------------------------------------------- 

3.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 76º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, com posteriores alterações, o interessado tinha o 

ônus jurídico para no prazo de um ano, a contar da notificação do ato 

de deferimento do pedido de licenciamento, praticado em reunião de 

câmara de 05-07-2007, apresentar o pedido de emissão do respetivo 

alvará. ------------------------------------------------------------ 

3.2-O prazo concedido por despacho superior de 24-07-2008, para a 

apresentação dos elementos em falta, referentes à emissão do alvará 

de loteamento, expirou em 10 de setembro de 2008. ------------------- 

4-PROPOSTAS -------------------------------------------------------- 
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Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas,  

bem como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação e  no Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1-Que o presente processo administrativo, registado com o nº 5/2005,  

esteja presente em reunião de câmara para que o Executivo delibere 

declarar caducado o  licenciamento da operação de loteamento a incidir 

sobre um prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de 

Outeiro Seco sob o artigo 45º e dois prédios urbanos, inscritos na 

matriz predial urbana daquela freguesia sob os artigos 174º e 425º 

(processo registado nesta autarquia com o nº 5/2005), nos termos do 

disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, na sua versão final. ------------------------------------- 

4.2-Pelo expresso nos artigos 121º e 122º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1, deve ser 

dado a conhecer ao interessado, no prazo de 10 dias para, em audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

decisão. ---------------------------------------------------------- 

4.3-Dê-se a conhecer ao requerente, o teor da deliberação que recair 

sobre a presente informação técnica. -------------------------------- 

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

Chaves, 11 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Conceição Rei, Engenheira. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.05.2022: ---- 

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 

20.05.2022: --------------------------------------------------------

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. SOLICITA CERTIDÃO DE DIVISÃO DE PROPRIEDADE NO LUGAR DE SEIXIGAL, 

EM PEREIRA DE SELÃO, VILAS BOAS A REQUERENTE VICTORIA MARIA AMARO. 

PROCESSO Nº 329/22 – INFORMAÇÃO Nº 994/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 18.05.2022. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I-Pretensão -------------------------------------------------------- 

Sr.ª Vitoria Maria Amaro, na qualidade de proprietário, vem através 

do requerimento n.º 989/22, referente ao processo n.º  

329/22,solicitar  a  emissão de  certidão  de destaque  de  um  prédio  

rústico,  descrito na Conservatória  do  Registo  Predial  sob  o  n.º  

229/19921124e  inscrita  na  matriz  com  o  n.º  1040,  situada  em 

Lugar do Seixigal, em Pereira de Selão, Freguesia de Vilas Boas, em 

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

II-Localização ----------------------------------------------------- 

O prédio objeto de parecer localiza-se no Lugar do Seixigal, em Pereira 

de Selão, Freguesia de Vilas Boas, em Chaves. ----------------------- 
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III–Saneamento e apreciação liminar --------------------------------- 

O projeto apresentado sob requerimento n.º  898/22refere-se  a  uma 

certidão  de  divisão  de  propriedade, apresentando para o efeito o 

projeto com os elementos constantes no artigo 19.º do RMUE: --------- 

-Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização; ------------------------------------------------------- 

-Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial 

n.º229/19921124. --------------------------------------------------- 

IV-ENQUADRAMENTO URBANISTICO DO PEDIDO ------------------------------ 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável --------------------  

De acordo com a localização constante do processo –Proc.º n.º 329/22 

–a parcela de terreno objeto de destaque –terreno com área de 28 000,00 

m2 -situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) na: ----- 

4.1.1-Parte do terreno, na 1-Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na  

Categoria  1.3-Outros Aglomerados. ---------------------------------- 

4.1.2-A restante parte de terreno na Classe 4- Espaços Agrícolas e  

Florestais,  na  Categoria  4.3 –Espaços Agro -Florestais e 

Subcategoria 4.3.A -Espaços Agroflorestais Comuns. ------------------ 

4.2-Normas Legais em Vigor –Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo n.º329/22enquadraria-se  no preceituado  no  n.º  4 do  

artigo 6 do  Dec -Lei  136/2014,  de  9  de Setembro (RJUE). -------- 

4.3-Regulamentos Municipais ----------------------------------------- 

O processo n.º329/22, enquadra-se  no disposto  no  n.º  2  do  art.º  

6  do  Reg.  N.º732/95  de 22  de  Outubro (RMUE), estando isentos de 

licença desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do 

artigo 6 do RJUE. --------------------------------------------------- 

V –Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão --------------- 

A requerente através do requerimento n.º 989/22, apresenta pedido para  

emissão  de  certidão  de destaque  do  prédio  rustico,  em  virtude  

da  Estrada  que  liga  Pereira  de  Selão  a  Vilas  Boas  atravessar  

o  terreno  do proponente e criar duas parcelas de terrenos 

independentes. ----------------------------------------------------- 

A requerente através dos requerimentos  n.º  990/22  e  1170/22, veio  

a  processo  apresentar  elementos solicitados em sede de atendimento. 

A requerente apresenta declaração da junta de freguesia, na qual refere 

que a estrada que divide o terreno da requerente foi efetuada no ano  

de  2007  pelo  Exército  Português,  em  formação  para  a  missão  

no Afeganistão. Houve uma área de cedência por volta de 1500,00m2. -- 

Da análise do pedido apresentado constata-se que: ------------------- 

5.1 –A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio rústico com a área total de28000,00m2. Está   inscrito   

na   matriz   urbana   com   o   n.º   1040 e   descrito   na   

conservatória   sob   o n.º229/19921124, da Freguesia de Vilas Boas; 

5.2 – O terreno está inserido parte na classe 1 –Espaço Urbano e  

Urbanizável -Categoria  1.3-Outros Aglomerados e na Classe 4-Espaços 

Agrícolas e Florestais, na Categoria 4.3 –Espaços Agro- Florestais e 

Subcategoria 4.3.A -Espaços Agroflorestais Comuns; ----------------- 

5.3 –O terreno encontra-se neste momento atravessado pelo arruamento 

acima referido, ligação de Pereira de Selão a Vilas Boas, criando 

assim duas parcelas de terreno, uma com área de 17 974,52 m2 e outra 

com área de 8 555,61 m2. -------------------------------------------- 

5.4-A área de terreno ocupado pela referida estrada é de 1406,14 m2. 

5.5 –A requerente cede ainda uma área de 63,70 m2 para alargamento da 

rede viária confrontante, Rua da Paz. ------------------------------ 

5.6-O levantamento topográfico refere que a área da parcela de terreno 

é de 28 000,00 m2, pelo que está de acordo como documento apresentado. 
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Considerando o acima exposto, conclui-se, que se trata de uma divisão 

natural do terreno e não de certidão de destaque conforme o requerido 

pela requerente. ---------------------------------------------------- 

Considera-se que o processo deverá ser tratado como sendo divisão  

natural  do  terreno,  ficando  assim dividido em duas parcelas, face 

ao arruamento que o atravessa. ------------------------------------- 

Assim, a área cedida para alargamento da via e para construção de 

estrada que liga Pereira de Selão a Vilas Boas é de 1469,87 m2. ----- 

Informa-se ainda que a requerente possui para o terreno com a área de  

17974,52  m2  um  processo  para edificação de uma habitação 

unifamiliar, em curso. ---------------------------------------------- 

VII –Proposta de Decisão -------------------------------------------- 

Pelo exposto e dado que a decisão deverá ser praticada, pela Câmara  

Municipal,  sugerindo-se  assim,  o agendamento  deste  assunto  para  

uma  próxima  reunião  ordinária do  aludido  órgão  administrativo,  

para a emissão  da  competente  decisão  administrativa  de propor  o 

deferimento da  emissão  de  certidão  de  divisão  com a criação de 

2 parcelas de terreno, uma com a área de 17 974,52 m2 e outra com a 

área de 8 555,61 m2. ------------------------------------------------ 

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

Chaves, 18 de Maio de 2022 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, (Conceição Martins, Engª.). --------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.05.2022: ---  

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 20.05.2022: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

2.11. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE 

IMI E/OU IMT - PROCESSO 498/15 – FLORBELA DE JESUS SALGUEIRO GONÇALVES 

– RUA GENERAL SOUSA MACHADO, Nº 51 - FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - 

INFORMAÇÃO N.º 111/UVCH/22, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, DR EVA BASILIO, DATADA DE 20 DE MAIO 

DE 2022. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
A Sra. Florbela de Jesus Salgueiro Gonçalves na qualidade de 

proprietária e promotora da reabilitação, veio através do requerimento 

nº 627/22, solicitar certidão comprovativa que o prédio que 

reconstruiu situado na Rua General Sousa Machado, nº 51, em Chaves, 

se localiza em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ------------------------------------------ 
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b) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF). ----- 

Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos constantes 

do processo 498/15 e entregues com o requerimento nº 628/22: ------- 

• Certidão Permanente do Registo Predial; ----------------------- 

• Caderneta Predial; -------------------------------------------- 

• Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; --- 

• Declaração de não divida à Segurança Social; e ---------------- 

• Carta de notificação de avaliação da ficha nº 011516549. ------ 

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

O prédio urbano está situado na Rua General Sousa Machado, nº 51, 

freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no 

registo da Conservatória com o nº 2635/20090921 e inscrito na respetiva 

matriz predial sob o artigo nº 510/P7120. --------------------------- 

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

1.2.1. Através do requerimento nº 1297/15 datado de 24 de agosto de 

2015, a Sra. Florbela de Jesus Salgueiro Gonçalves, apresentou projeto 

de arquitetura de reconstrução, tendo sido aprovado por parecer da 

Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico, sancionado a 3 de dezembro 

de 2015, pelo Vereador responsável. --------------------------------- 

1.2.2. A Requerente apresentou requerimento em 26 de janeiro de 2017 

a solicitar emissão de alvará de obras, sendo concedido o alvará de 

obras de reconstrução/recuperação nº 8/17 em 2 de fevereiro de 2017, 

conforme consta do processo 498/15. --------------------------------- 

1.2.3. Em 10 de fevereiro de 2022, a pedido da Requerente é concedido 

o alvará de utilização nº 199/21 posteriormente alterado pelo alvará 

de utilização nº 27/22, conforme consta do processo 498/15. --------- 

1.2.4. Após contacto a Requerente fez entrega por e-mail do documento 

comprovativo de pedido de avaliação do prédio junto da Autoridade 

Tributária, após a intervenção das obras de reconstrução, para 

atribuição de novo artigo (P7120) e valor patrimonial atualizado, com 

a ficha nº 011516549. ----------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 
2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. -----

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 
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introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). -------------------

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

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. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento 

de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, 

sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado 

na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido 

deu cumprimento ao estabelecido no artigo 5º e 14º do referido 

Regulamento: ------------------------------------------------------- 

a) Caderneta Predial; ---------------------------------------------- 

b) Certidão do Registo Predial; ------------------------------------ 

c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social; ------------------------------------ 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira. --- 

3.2. 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). ----------------------------------------

3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº 4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do prédio antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº 1192-B/2006 de 3 de 

novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. - 

3.4. No dia 27 de dezembro de 2016 a comissão municipal fez uma 

vistoria inicial a certificar o estado de conservação do prédio, 

considerando o estado de conservação de Péssimo (nível 1), conforme 

consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ---------------- 

3.5. No dia 22 de março de 2022 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do prédio, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para o 

prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito, neste caso, 

subiram mais de dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. 

3.7. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do 

nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação devem 

cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.  

Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o certificado 

energético do prédio. Contudo, a apresentação da certificação 

energética referida na alínea b) do nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, 

considera-se isenta, dado que, por razões de ordem arquitetónica e 

patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável, considerando-se 

apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram 

significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do 

edifício antes da intervenção. ------------------------------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.300%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 
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município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: ------------------------------------------------- 
Imóvel 

Artigo matricial-

510/P7120 

Uso da unidade VPT 
IMI  

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

R/C Habitação 77.850,00€ 233,55€ 700,65€ 

1º Habitação 77.850,00€ 233,55€ 700,65€ 

2º Habitação 81.790,00€ 245,37€ 736,11€ 

 Total 237.490,00€ 712,47€ 2.137,41€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 712,47€ e de 

2.137,41€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes às 

utilizações independentes do prédio. -------------------------------- 

3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu 

entre a aquisição do prédio, através de escritura de compra e venda 

realizada no dia 22 de junho de 2006, e as respetivas obras de 

reabilitação tiveram início em 2 de fevereiro de 2017, comprovado 

através do alvará de obras de reconstrução/recuperação nº 8/17, 

ultrapassou os três anos, pelo que a requerente não cumpriu o prazo 

estipulado na alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF. -------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome da Sra. Florbela de Jesus Salgueiro Gonçalves, 

contribuinte nº 210.917.865, por um período de três anos, dando 

cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. ---------------

4.2. Tendo em conta que o período que decorreu entre a aquisição do 

prédio e o início da obra de reconstrução ultrapassou os três anos, 

propõe-se o indeferimento do pedido de restituição do IMT, com base 

no estipulado na alínea b) do nº2 do artigo 45º do EBF. ------------- 

4.3. Considerando ainda que os documentos apresentados, estão de 

acordo com o exigido no artigo 5º e 14º do Regulamento nº 713/2020 em 

27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais 

do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento 

das isenções), está em condições de ser presente em reunião de Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do artigo 16º  do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ------- 

4.4. Após decisão em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica do 

Município encarregue de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira. 

4.5. Notificar o Sra. Florbela de Jesus Salgueiro Gonçalves, da decisão 

praticada pela Câmara Municipal de acordo com o disposto no artigo 

121º e 122º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, 

referentes à audiência dos interessados para, no prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão acima enunciada. 

4.6. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 20 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

À consideração do superior ------------------------------------------ 

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

Eva Basílio -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 19.05.2022: ----------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 22.05.2022: ------------------------------------------------------ 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------- 

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

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

23.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

VI 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

1 - OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1.1. LISTAGEM DA DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, 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 4. -– 

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

2022.05.20. --------------------------------------------------------

Visto. À reunião do executivo municipal para conhecimento. ---------- 

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

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

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

 

 

1.2. “REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HEROIS DE CHAVES (PAMUS 2.3/LOTE 

7)” – ALTERAÇÃO AO PROJETO, TRABALHOS COMPLEMENTARES, TRABALHOS A 

MENOS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO ----------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 269/2022, 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 40 de 26 de fevereiro de 2021, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HEROIS DE CHAVES (PAMUS 2.3/LOTE 7”. - 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 15 de abril de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Publicas, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 9 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 399 100,00 € (trezentos e 

noventa e nove mil e cem euros) acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, importando destacar: -------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 15 de junho de 2021 ------------------------ 
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5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de julho de 2021. 

6. A empreitada consiste na requalificação parcial da Av. Heróis de 

Chaves, designadamente do troço entre a rotunda que dá acesso à Av. 

Marechal Carmona e à Rua Passera e Porras e a rotunda que dá acesso à 

Av. da Trindade, Rua Comendador Pereira da Silva, Rua Lourenço Pires 

Chaves e Rua Carreira de Tiro. Pretende-se dotar a via de comunicação, 

com melhores condições de conforto e segurança para os utentes, 

contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável. A 

intervenção abrange uma área aproximada de 7.074,00m2, numa extensão 

de 414m. Pretende-se assim, a reformulação geométrica da rotunda 

existente; o melhoramento das condições do sistema de drenagem; 

reformulação/substituição do pavimento existente; 

reformulação/substituição do sistema de sinalização e de segurança; 

reforço da estrutura verde; a substituição da conduta de abastecimento 

de água e a instalação de mais duas condutas de água para abastecimento 

dos ramais domiciliários; ajustamentos da rede de águas pluviais; 

ajustamentos da rede de infraestruturas elétricas. ------------------ 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19 de agosto de 2021, o Município de Chaves, aprovou 

a suspensão do prazo de execução por 38 dias. ----------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 3 de fevereiro de 2022, o Município de Chaves, 

aprovou a execução de trabalhos complementares, no valor de 

11.814,37€, que representam 2,96% do valor contratual e cujo contrato 

foi celebrado no dia 22 de fevereiro de 2022, com o prazo de execução 

de 15 dias. --------------------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 3 de março de 2022, o Município de Chaves, aprovou 

uma prorrogação ao prazo de execução da obra, por 60 dias, determinando 

a data para a conclusão da obra, o dia 12 de maio de 2022. ---------- 

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

1. Alterações ao projeto ------------------------------------------- 

1.1 A Av. Heróis de Chaves, com largura média de 9,0m é uma via de 

comunicação com elevada afluência de transito ligeiro e pesado, dada 

a sua localização, tanto no acesso à entrada e saída da cidade pela 

A24, como no acesso a zonas comerciais, industriais e mesmo 

residenciais. Na requalificação da via, para cumprimento do projeto, 

a faixa de rodagem passará para 6,5m de largura, com implementação de 

lugares de estacionamento bem definidos com larguras de 2,25m. ------ 

1.2 Dadas as caraterísticas da rua e após analise da implantação do 

projeto de execução, foi expressa intenção superior, alterar a largura 

da faixa de rodagem para 7,0m, reduzindo a largura do estacionamento 

e passeio, respetivamente, em 0,25m, no lado direito da rua (sentido 

Chaves-zona industrial). Tal intenção, permitirá, não só, que a 

circulação automóvel se efetue de forma mais fluida e eficaz, impedindo 

eventuais demoras e constrangimentos na sua utilização, como também 

não desvirtua o objetivo para o qual o projeto foi concebido, 

nomeadamente, privilegiar os corredores pedonais. ------------------- 

1.3 Neste contexto, a solução solicitada, origina basicamente, um 

aumento da área a pavimentar com massas betuminosas a quente, na faixa 

de rodagem, o que, consequentemente, diminuirá a área de pavimento na 

zona de estacionamento com blocos de betão pré-fabricados castanhos e 

diminuição da área de passeios a pavimentar com blocos de betão pré-

fabricados amarelos. ------------------------------------------------ 

1.4 Face ao exposto, resultam trabalhos complementares no valor de 

3.654,85€ (três mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e 
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cinco cêntimos), que representam 0,916% do valor contratual e 

trabalhos a menos no valor de 2.541,61€ (dois mil quinhentos e quarenta 

e um euros e sessenta e um cêntimos), que representam 0,64% do valor 

contratual, de acordo com planta de sobreposição do traçado e mapas 

de medições que junto se anexam. ------------------------------------ 

1.5 A proposta dos trabalhos complementares resultantes da alteração 

ao projeto é constituída com preços unitários contratuais. ----------  

2.  Conduta de Agua ------------------------------------------------ 

2.1 Está previsto no projeto de execução, junto da rotunda da Cruz, a 

ligação da nova conduta a uma conduta existente instalada na Av. 

Trindade. Acontece porem, que no local indicado para se efetuar a 

ligação não existe nenhuma conduta de abastecimento de água, pelo que, 

com informação da Divisão Ambiente, ligou-se a nova conduta, à conduta 

de água existente na Rua Comendador Pereira da Silva. Neste contexto, 

vem agora a Divisão de Ambiente, solicitar que se faça uma derivação 

na nova tubagem e se prolongue o tubo até à Av. Trindade, ficando o 

mesmo em espera para ligação à rede de abastecimento nova, que em 

breve se pretende instalar nessa rua. Tal pretensão, de todo oportuna 

nesta fase, evitará abrir novas valas num futuro próximo, no pavimento 

que se irá efetuar na rotunda da Cruz no âmbito da presente empreitada.  

2.2 Face ao exposto, quantificados os trabalhos necessários, resultam 

trabalhos complementares no valor de 5.095,89€ que representam 1,277% 

do valor contratual, repartidos por preços unitários contratuais, no 

montante de 2.889,69€ e preços unitários acordados no montante de 

2.206,20€, de acordo com mapa de medições que junto se anexa. ------- 

2.3 Assim, os preços unitários acordados foram obtidos, tendo por base 

as medições, às quais foram aplicados os preços unitários correntes e 

praticados na região em obras similares. Deste modo, os preços 

unitários procedem de custos médios unitários, praticados atualmente, 

para prestações do mesmo tipo de trabalhos. Foram igualmente, tidos 

em atenção, outros fatores determinantes, tais como: o custo dos 

materiais; a mão-de-obra; os equipamentos; as acessibilidades; as 

quantidades; a especificidade dos trabalhos e condições de execução, 

os desperdícios e à diluição de outros custos, diretos e indiretos. – 

3. Conclusão ------------------------------------------------------- 

3.1 O somatório dos trabalhos complementares, apurados até à data, 

corresponde a 5,15% do preço contratual, verificando-se assim o 

respeito pelo limite de 50%, previsto no nº4 do artigo 370º do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

3.2 A par da verificação dos limites impostos pelo Código dos Contratos 

Públicos em matéria de aumento da despesa, procedeu-se à verificação 

do regime de responsabilidade aplicável aos respetivos trabalhos 

complementares de acordo com o n.º 1 do artigo 378.º do Código dos 

Contratos Públicos. Deste modo, o dono de obra é responsável pelo 

pagamento dos trabalhos complementares, cuja execução ordene ao 

empreiteiro -------------------------------------------------------- 

3.3 Considerando o previsto na alínea a) do n.º 2 do Artigo 370.º do 

Código dos Contratos Públicos, o Dono de Obra pode ordenar a execução 

de Trabalhos Complementares ao empreiteiro caso a mudança do 

cocontratante não possa ser efetuada por razões técnicas, 

designadamente em função da necessidade de assegurar a permutabilidade 

ou interoperabilidade com equipamentos, serviços ou instalações 

existentes. -------------------------------------------------------- 

3.4 Considerando o previsto no Artigo 373.º e 374.º do Código dos 

Contratos Públicos, o prazo necessário para a execução dos trabalhos 

complementares, é de 30 dias, devendo o prazo de execução da obra, ser 

prorrogado, com efeitos a partir de 12 de maio de 2022. ------------- 
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III- Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte procedimento: ----------------- 

i. Submeter a proposta de Trabalhos de Complementares à aprovação do 

Órgão Executivo Municipal; ------------------------------------------ 

ii. Aprovação das alterações do projeto e da conduta de água; ------- 

iii. Aprovação dos Trabalhos Complementares no valor de 8.750,74€ 

(oito mil setecentos e cinquenta euros e setenta e quatro cêntimos), 

não incluindo o IVA, que representam 2,19% do valor contratual, de 

acordo com o estipulado no Artigo 370.º do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

iv. Caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, no valor de 437,54€ (quatrocentos e trinta e sete euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), que representa 5% do valor dos trabalhos, 

destinada a garantir a celebração do contrato de trabalhos adicionais; 

v. A aprovação de prorrogação de prazo de execução da obra por um 

período de 30 dias, de acordo com o Artigo 374.º do Código dos 

Contratos Públicos, com efeitos a partir do dia 12/05/2022, permitindo 

que a data para a conclusão da obra seja o dia 11/06/2022; ---------- 

vi. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da 

obrigação de executar os referidos trabalhos; ----------------------- 

vii. Aprovação dos Trabalhos Menos, de acordo com o disposto no Artigo 

379.º do Código dos Contratos Públicos, no valor 2.541,61€ (dois mil 

quinhentos e quarenta e um euros e sessenta e um cêntimo), não 

incluindo o IVA, que representam 0,64% do valor contratual; --------- 

viii. Que seja autorizada a redução, em 5% do valor da garantia, 

proporcionalmente correspondente ao valor dos trabalhos a menos; ---- 

ix. De acordo com o Artigo n.º 315 do Código dos Contratos Públicos, 

deverá ter lugar à respetiva publicitação da modificação objetiva do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Chaves, 6 de maio de 2022 ------------------------------------------- 

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

(Madalena Branco) --------------------------------------------------- 

Anexos: Mapa medições Trabalhos Complementares ---------------------- 

Mapa de medições Trabalhos a Menos ---------------------------------- 

Peças desenhadas ---------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO 2.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 30/E/2021, PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 

2.3/LOTE 7)” – TRABALHOS COMPLEMENTARES ----------------------------- 

A 9 de junho de 2021, foi celebrado um contrato com a empresa “Anteros 

Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras Públicas, S. A.”, pessoa 

coletiva n.º 500 719 616, para execução da empreitada denominada 

“Requalificação Parcial da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3/Lote 7)”, 

pelo valor de € 399.100,00 (trezentos e noventa e nove mil e cem 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado nos serviços 

municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob o n.º 30/2021. 

A 22 de fevereiro de 2022, foi celebrado um contrato adicional da 

referida empreitada, relativo à execução de trabalhos complementares, 

pelo valor de € 11.814,37 (onze mil, oitocentos e catorze euros e 

trinta e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 

termos do aprovado em reunião do executivo municipal, realizada no dia 
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3 de fevereiro de 2022, na sequência da aprovação da 

Informação/Proposta n.º 57/2022, da Divisão de Obras Públicas, datada 

do dia 26 de janeiro de 2022, o qual se encontra registado, nos citados 

serviços municipais, sob o n.º 9-E/2022. ---------------------------- 

A referida empreitada tem por objeto a requalificação parcial da Av. 

Heróis de Chaves, designadamente do troço entre a rotunda que dá acesso 

à Av. Marechal Carmona e à Rua Passera e Porras e a rotunda que dá 

acesso à Av. da Trindade, Rua Comendador Pereira da Silva, Rua Lourenço 

Pires Chaves e Rua Carreira de Tiro. A intervenção abrange uma área 

aproximada de 7.74,00 m2, numa extensão de 414 m, e permitirá dotar a 

via de comunicação com melhores condições de conforto e segurança para 

os utilizadores, contribuindo para uma mobilidade urbana mais 

sustentável. Resultará, desta intervenção, a reformulação geométrica 

da rotunda existente; o melhoramento das condições do sistema de 

drenagem; a reformulação/substituição do pavimento existente; a 

reformulação/substituição do sistema de sinalização e de segurança; o 

reforço da estrutura verde; a substituição da conduta de abastecimento 

de água e a instalação de mais duas condutas para abastecimento dos 

ramais domiciliários; bem como ajustamentos da rede de águas pluviais 

e ajustamentos da rede de infraestruturas elétricas. ---------------- 

Trabalhos complementares -------------------------------------------- 

1. Alterações ao projeto ----------------------------------------- 

• A Av. Heróis de Chaves, com largura média de 9,0 m é uma via de 

comunicação com elevada afluência de trânsito, ligeiro e pesado, dada 

a sua localização, tanto no acesso à entrada e saída da cidade pela 

A24, como no acesso a zonas comerciais, industriais e mesmo 

residenciais. Na requalificação da via, para cumprimento do projeto, 

a faixa de rodagem passará para 6,5 m de largura, com implementação 

de lugares de estacionamento bem definidos com larguras de 2,25m. --- 

• Dadas as caraterísticas da rua, e após análise da implantação do 

projeto de execução, foi expressa intenção superior, alterar a largura 

da faixa de rodagem para 7,0 m, reduzindo a largura do estacionamento 

e passeio, respetivamente, em 0,25 m, no lado direito da rua (sentido 

Chaves-Zona Industrial). Tal intenção, permitirá, não só, que a 

circulação automóvel se efetue de forma mais fluida e eficaz, impedindo 

eventuais demoras e constrangimentos, como também não desvirtua o 

objetivo para o qual o projeto foi concebido, nomeadamente, 

privilegiar os corredores pedonais. --------------------------------- 

• Em resultado desta nova solução, há um aumento da área a 

pavimentar, na faixa de rodagem, com massas betuminosas a quente, o 

que, consequentemente diminuirá a área de pavimento, na zona de 

estacionamento, com blocos de betão pré-fabricados castanhos e 

diminuição da área de passeios, a pavimentar com blocos de betão pré-

fabricados amarelos. ------------------------------------------------ 

2. Conduta de água ----------------------------------------------- 

• Está previsto no projeto de execução, junto da rotunda da Cruz, 

a ligação da nova conduta de água, a uma conduta existente, instalada 

na Av. da Trindade. Acontece, porém, que no local indicado para se 

efetuar a ligação, não existe nenhuma conduta de abastecimento de 

água, pelo que, na sequência da informação da Divisão de Ambiente, 

ligou-se a nova conduta à conduta de existente na Rua Comendador 

Pereira da Silva. Neste contexto, vem agora a Divisão de Ambiente, 

solicitar que se faça uma derivação na nova tubagem e se prolongue o 

tubo até à Av. Trindade, ficando o mesmo em espera para ligação à rede 

de abastecimento nova, que em breve se pretende instalar nessa rua. 

Tal pretensão, de todo oportuna nesta fase, evitará abrir, num futuro 
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próximo, novas valas no pavimento que se irá efetuar na rotunda da 

Cruz, no âmbito da presente empreitada. ----------------------------- 

Face ao exposto e, após quantificação, resultam trabalhos 

complementares no valor total de € 8.750,74 (oito mil, setecentos e 

cinquenta euros e setenta e quatro cêntimos), IVA não incluído, o que 

corresponde a 5,15% do preço contratual, respeitando, assim, o limite 

de 50%, previsto no n.º 4, do artigo 370.º, do CCP, na sua atual 

redação, sendo que: ------------------------------------------------- 

(i) € 3.654,85 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e 

oitenta e cinco cêntimos), que representam 0,916% do valor contratual, 

resultam da alteração ao projeto, e tem por base preços unitários 

contratuais, e; ----------------------------------------------------- 

(ii) € 5.095,89 (cinco mil e noventa e cinco euros e oitenta e nove 

cêntimos) que representam 1,277% do valor contratual, repartidos por 

preços unitários contratuais, no montante de € 2.889,69 (dois mil, 

oitocentos e oitenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos), e por 

preços unitários acordados, no montante de € 2.206,20 (dois mil, 

duzentos e seis euros e vinte cêntimos), resulta dos trabalhos 

relativos à conduta de água. ---------------------------------------- 

Atendendo ao, anteriormente, exposto torna-se necessário promover uma 

modificação objetiva ao retro identificado contrato. ---------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

No dia ………. de ………………… de 202…., celebram o 2.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Requalificação Parcial 

da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3/Lote 7)” – Trabalhos Complementares, 

nos termos do aprovado em reunião do executivo municipal, realizada 

no dia ……………………., na sequência da Informação/Proposta n.º ………, da 

Divisão de Obras Públicas, datada do dia …………………..------------------- 

Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

representado pelo ………………………….., (estado civil), natural da freguesia 

de …………………., concelho de ……………….., com domicílio necessário no 

Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em Chaves, com poderes 

conferidos pela retro citada deliberação camarária, ----------------- 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede …………………………………, Pessoa Coletiva n.º 

…………………….., com o mesmo número de matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial de ………………., titular do Alvará de Construção n.º …………………., 

com o capital social de ……………………. euros, legalmente representada por 

……………………………….., (estado civil), natural de …………………, residente 

……………………………., titular do cartão de cidadão n.º ……………….., válido até 

…………………., emitido pelas entidades competentes da República Portuguesa, 

na qualidade de ……………………., conforme poderes constantes na ……………………….., 

documento que fica arquivado no processo respetivo ao presente 

contrato adicional. ------------------------------------------------- 

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

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

O presente contrato adicional tem por objeto a execução de trabalhos 

complementares referentes à empreitada “Requalificação Parcial da Av. 

Heróis de Chaves (PAMUS 2.3/Lote 7)”, pelo valor de € 8.750,74 (oito 

mil, setecentos e cinquenta euros e setenta e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal. -------------------------------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------- 

O prazo de execução dos trabalhos complementares é de ……… (……………..) 

dias. -------------------------------------------------------------- 

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 
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(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------- 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de 

Investimentos/Orçamento do segundo contratante para o ano corrente e 

seguintes, tendo o encargo resultante deste contrato cabimento na 

rúbrica com a seguinte classificação: Económica: ……………..; Cabimento 

n.º ………….., de ………………. ---------------------------------------------- 

2. Com o presente contrato adicional foi assumido o Compromisso n.º 

…………, de ………………, em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 9.º e 

n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e 

artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho, 

na sua redação atual. ----------------------------------------------- 

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

(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo 

contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo 

contratante presta, a favor do primeiro contratante, uma caução, 

através …………………., em ……………….., no valor de € 437,54 (quatrocentos e 

trinta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), correspondente a 

5% do valor dos trabalhos complementares, objeto do presente contrato. 

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

(Foro competente) --------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

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

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional, 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------- 

2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por 

deliberação camarária do passado dia ………………………..--------------------- 

3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade 

Tributária. -------------------------------------------------------- 

4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

exemplar para cada um dos contratantes. ----------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 

……………………, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 30/E/2021. 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ………-E/202…..-------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.05.16. – 

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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.3. “CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES”. PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO. ------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 301/2022, 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 136, de 15 de julho de 2021, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Centro de 

Recolha Oficial de Animais de Chaves”. ----------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 19 de agosto de 2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Espaços Vintage, 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 9 de setembro de 2021. ---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 595.800,00€ (Quinhentos e 

noventa e cinco mil e oitocentos euros), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 10 de setembro de 2021. --------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 16 de setembro de 

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

8. A empresa adjudicatária vem, através de ofício que deu entrada nos 

serviços do Município no dia 17 de maio de 2022 com o n.º 5909, 

solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão da empreitada por 

um período de 30 dias. ---------------------------------------------- 

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

1. A empreitada prevê a construção de edifício para centro de recolha 

de animais e respetivos arranjos exteriores. ------------------------ 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data em que o 

adjudicatário tomou conhecimento da aprovação do pss, mais prorrogação 

de prazo aprovada de harmonia com a deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária do dia em 30 de março de 2022, deveria terminar no 

dia 13 de junho de 2022. -------------------------------------------- 

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. Na sequência da pandemia do vírus Covid-19, foram declarados vários 

estados de emergência em Portugal. ---------------------------------- 

5. Durante a fase da pandemia e, a situação bélica entre a Rússia e 

Ucrânia, justifica o adjudicatário da obra, com a falta de 

trabalhadores por cumprimento das medidas de contenção ou isolamentos, 

ou doença, interrupção das cadeias de abastecimento globais a 

montante, de produção e fornecimento de materiais de construção e de 

equipamentos necessários e indispensáveis à execução dos trabalhos, 

estando em causa constrangimentos que se verificam também na cadeia 

de subempreiteiros, impossibilitados de cumprir os contratos em 

virtude da situação de pandemia. ------------------------------------ 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação por um período de 30 

dias, até 13 de julho de 2022. -------------------------------------- 
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7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram e ainda se verificam, deverá ser concedida prorrogação 

de prazo graciosa de 30 dias, dado que como anteriormente se referiu 

a entidade executante devia atempadamente adquirir e planear os 

materiais e trabalhos necessários para a execução de toda a obra. --- 

8. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

9. Caso a presente proposta de prorrogação de prazo seja aprovada, a 

conclusão da obra será 13 de julho de 2022. ------------------------- 

10. Para a conclusão dos trabalhos de um modo geral, faltam trabalhos 

finais de pinturas, mobiliário e carpintarias, serralharias, 

equipamentos sanitários, iluminação, bomba de calor e vedação do 

terreno. ----------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo de 

prazo, de acordo com o n.º 2 e n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

6/2004, de 6 de janeiro e ulteriores alterações, por um período de 30 

dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer acréscimo de valor 

da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-

se pelo plano de pagamentos que, na data da prorrogação, se encontrar 

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

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 18 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Ofício do pedido -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.05.18. – 

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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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. “ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR)” REINÍCIO DOS TRABALHOS ---------- 

Foi presente a informação nº 302/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 166, de 30 de Agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”. ----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de Outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 28 de Novembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação parcial dos trabalhos da referida empreitada 

foi celebrado a 2 de dezembro de 2019. ------------------------------ 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019. ------------------- 

8. O prazo de execução da obra, foi prorrogado até 31 de dezembro de 

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

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 17 de dezembro de 2021, o Município de Chaves aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude de não estar concluído o processo 

expropriatório, reproduzindo o mesmo efeitos a partir de 14 de dezembro 

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

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

1. Verificando-se, de acordo com informação da Unida de Contratos e 

Expropriações que se encontram disponível a última parcela que foi 

sujeita a expropriação, estão reunidas as condições para que os 

trabalhos sejam retomados. ------------------------------------------ 

2. Caso seja aprovada a presente informação, o reinício dos trabalhos 

será efetuado de acordo com o seguinte: ----------------------------- 

• Data de reinício dos trabalhos: 18 de maio de 2022; ------------- 

• Termo do prazo de execução: 4 de junho de 2022. ----------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, 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) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser efetuado Auto de Reinício dos Trabalhos; 

c) Que prazo da obra seja prorrogado até 4 de junho de 2022. ------- 

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

Chaves, 18 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.05.18. – 

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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.5. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DE CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS ----------- 

Foi presente a informação nº 306/2022, 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 “Reabilitação do edifício do 

Cineteatro de Chaves para Instalação de Centro Multiusos (PARU 2.13)”. 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 22 de julho de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “J. da Silva Faria, 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 23 de 

agosto de 2019. ----------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.657.920,99€ (Um milhão, 

seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte euros e noventa 

e nove cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 400 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 27 de dezembro de 2019. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 28 de novembro de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi objeto de 2 contratos adicionais no valor de 236.221,10€ 

e 14.591,24€, tendo-lhes sido atribuído o prazo de 60 e 15 dias, 

respetivamente. ----------------------------------------------------

8. Foi ainda aprovada uma prorrogação de prazo de 400 dias, em virtude 

de terem sido encontradas estruturas que requereram mais tempo de 

escavação arqueológica. --------------------------------------------- 

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

1 – Após os constrangimentos iniciais, os trabalhos, designadamente a 

execução das estruturas iniciaram e começaram por se estabelecer num 

ritmo bastante aceitável. ------------------------------------------- 

2 – Com o seu desenvolvimento foram detetadas algumas imprecisões no 

projeto, não coincidindo alguns elementos do projeto com o edifício 

existente, tendo sido solicitada a elaboração de um levantamento 

topográfico de forma a avaliar de que forma tais imprecisões poderiam 

ou vir a afetar o projeto. ------------------------------------------ 

3 – Foi realizada uma reunião com as entidades envolvidas, projetistas, 

empreiteiro e dono de obra, na qual ficou estabelecido que após 

avaliação do levantamento topográfico se decidiria qual a estratégia 

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

4 – Desta forma, não é possível prosseguir comos trabalhos sem 

comprometer o resultado final, até revisão do projeto conforme 

levantamento atualizado. --------------------------------------------    

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se ao executivo municipal, a aprovação da 

suspensão a suspensão dos trabalhos, ao abrigo do disposto no artigo 

365º, não implicando a assunção de encargos por parte do Município. 

Tal suspensão deverá começar a produzir efeitos a partir da reunião 

mencionada anteriormente, ou seja, 28 de abril de 2022. ------------- 
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2 – A presente suspensão de prazo implicará a prorrogação do mesmo por 

período igual àquele em que os trabalhos estiveram suspensos. ------- 

3 – Se a presente informação obtiver acolhimento por parte do executivo 

municipal, será elaborado o auto de suspensão. ---------------------- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 19 de maio de 2022 --------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.05.20. – 

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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 08/DOP/2022 ----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ESPAÇOS VINTAGE, LDA., no valor de 52.506,86 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 52.506,86 

(Cinquenta e dois mil, quinhentos e seis euros e oitenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 55/DOP/2022 (ÁGUA) ------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 55/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 7.036,86 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.036,86 

(Sete mil e trinta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
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1.8. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 56/DOP/2022 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 56/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 66.062,50 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 66.062,50 

(Sessenta e seis mil e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.9. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 57/DOP/2022 (TRABALHOS ELEGÍVEIS)  -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 57/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 9.212,00 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.212,00 

(Nove mil e duzentos e doze euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.10. “REMODELAÇÃO/REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTOS 

DE MEDIÇÃO (TRABALHOS COMPLEMENTARES) Nº 01/DOP/2022 ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, Lda., no valor de 26.525,78 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 26.525,78 

(Vinte e seis mil, quinhentos e vinte e cinco euros e setenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.11. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2022 --

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 23.745,88 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 23.745,88 

(Vinte e três mil, setecentos e quarenta e cinco euros e oitenta e 

oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.12. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 19/DOP/2022 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 19/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 12.198,57 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 12.198,57 

(Doze mil, cento e noventa e oito euros e cinquenta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.13. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 20/DOP/2022 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 20/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 17.008,43 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 17.008,43 

(Dezassete mil e oito euros e quarenta e três cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.14. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2022  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 70.207,50 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ---           
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 70.207,50 

(Setenta mil, duzentos e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.15. AQUAE SALUTEM – COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2022 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 6.486,32 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 6.486,32 

(Seis mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e trinta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.16. REMODELAÇÃO DE TROÇO DE PAVIMENTO NA EN 103 - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 01/DOP/2022 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 116.075,00 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ---           

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

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

116.075,00 (Cento e dezasseis mil e setenta e cinco euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.17. REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS (INTEGRADAS NA PI 10.05 

“DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO 

PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA) – LOTE 3 

– BENEFICIAÇÃO DA EB 2,3 DE VIDAGO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2022 - 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, Lda., no valor de 6.934,36 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 6.934,36 

(Seis mil, novecentos e trinta e quatro euros e trinta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.18. REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS (INTEGRADAS NA PI 10.05 

“DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO 

PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA) – LOTE 2 

– BENEFICIAÇÃO DA SECUNDÁRIA FERNÃO DE MAGALÃES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

01/DOP/2022 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, Lda., no valor de 62.337,58 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 62.337,58 

(Sessenta e dois mil, trezentos e trinta e sete euros e cinquenta e 

oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.19. PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DA EM 502 TRAVANCAS – ARGEMIL E 

ENTRONCAMENTO DE DADIM - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2022 ------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 8.029,92 €, 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 

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.029,92 

(Oito mil e vinte e nove euros e noventa e dois cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

2.1. PROJETO DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS NO CONCELHO DE CHAVES 

– POSEUR-03-1911-FC-000320 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO GRACIOSO –

INF.244/DA/2022.---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº244/DA/2022, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

I – ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

No dia 14 de maio de 2021 foi aprovada a operação designada por 

“Projeto de Recolha Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Chaves”, 

com o Código POSEUR-03-1911-FC-000320 no âmbito do Programa 

Operacional – Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos - 

POSEUR, com início de execução em 01 de setembro de 2021 e data de 

término em 31 de maio de 2023.--------------------------------------- 

Com as seguintes ações:----------------------------------------------  

1.Recolha seletiva de Biorresíduos (aquisição de 400 contentores 

coletivos de 1200Lts com acesso garantido com cartão magnético, como 

forma de potenciar uma segregação eficaz dos resíduos);-------------- 



                                                                F. 178 

                                                                  _____________________ 

 
2.Sistemas para monitorização e otimização da recolha seletiva de 

Biorresíduos (aquisição de software necessários para uma gestão 

eficiente do novo serviço de recolha);------------------------------- 

3.Sensibilização ambiental da população abrangida.------------------- 

Para executar a ação 1 e 2, foi realizado o seguinte procedimento:--- 

- Concurso Publico – Aquisição de 400 contentores para a recolha 

seletiva com sistema de fecho e cartões, como resultado final, foi 

contratualizada a empresa UBIWHERE, Lda., Portugal no dia 21 de 

dezembro de 2021, para fornecimentos dos mesmos.--------------------- 

Para execução deste procedimento foi previsto o seguinte prazo:------ 

- Aquisição de 400 contentores para a recolha seletiva com sistema de 

fecho e cartões, 150 dias como prazo máximo de entrega dos bens, de 

forma faseada 82,5 % no ano de 2021 e 17,5 % no ano 2022, no dia 18 

de fevereiro de 2022, foi realizada uma adenda ao contrato com o 

objetivo de alteração dos prazos de entrega dos bens, assim o 

fornecimento da totalidade dos bens deverá ocorrer até ao limite do 

prazo da sua execução, previsto no ponto n.º1, da cláusula 3.ª do 

contrato, 150 dias a partir de 31 de dezembro de 2021, ou seja com 

limite máximo a 30 de maio de 2022;----------------------------------  

De referir novamente, que o prazo de execução do Projeto de Recolha 

Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Chaves, com o Código POSEUR-

03-1911-FC-000320 no âmbito do Programa Operacional – Sustentabilidade 

e Eficiência no uso de Recursos - POSEUR, tem como data de início a 

01 de setembro de 2021 e data de conclusão em 31 de maio de 2023.----

Gráfico temporal dos prazos de execução------------------------------

 
No dia 12 de abril de 2022, a empresa Ubiwhere, Lda., via email, veio 

solicitar a prorrogação do prazo da entrega dos 400 contentores para 

recolha seletiva com sistema de fecho e cartões RFID até ao dia 30 de 

setembro de 2022. Tal solicitação, assenta no atraso da entrega dos 

equipamentos (nomeadamente dos equipamentos eletrónicos de controlo 

de acesso) que são necessários instalar para colocar em funcionamento 

todo o projeto, ver “Pedido de Prorrogação” e “Declaração” em anexo.- 

Gráfico temporal dos prazos de execução – com prorrogação graciosa de 

prazo---------------------------------------------------------------

 
Ficando assim, salvaguardada, a boa execução do Projeto de Recolha 

Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Chaves - POSEUR-03-1911-FC-
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000320, não ultrapassando assim o prazo previsto de execução do Projeto 

(31 de maio de 2023).------------------------------------------------ 

De referir que se trata de uma prorrogação de prazo graciosa, como tal 

o contrato celebrado com a empresa supra identificada, apenas sofre 

alteração na clausula referente ao prazo de execução, não havendo 

lugar a revisão de preços relativamente ao contrato assinado.-------- 

II – PROPOSTA-------------------------------------------------------- 

Assim, ao abrigo da alínea a), do n. º1, do artigo 311.º, do Código 

dos Contratos Públicos, o contrato pode ser modificado por acordo das 

partes, no entanto determina o n. º1, do artigo 313.º do aludido 

Código, que uma modificação contratual nunca se pode traduzir na 

alteração na natureza global do contrato, considerando as prestações 

principais que constituem o seu objeto.------------------------------ 

Proponho:----------------------------------------------------------- 

1 – Conceder a Prorrogação do prazo gracioso solicitado pela empresa 

Ubiwhere, Lda., até ao dia 30 de setembro de 2022;------------------- 

2 – Neste enquadramento, proponho, que a presente proposta seja 

encaminha para a próxima reunião do Executivo Municipal para 

deliberação.-------------------------------------------------------- 

3 – Sequencialmente, que seja aprovada a minuta da adenda em anexo.-- 

4 – Por fim, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação que 

vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 

Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia 

Local, nomeadamente a Unidade Flexível de 3º Grau de Contratos e 

expropriações, em vista a adoção das diligencias necessárias a 

formalização da adenda em causa.------------------------------------- 

Em anexo:----------------------------------------------------------- 

- Pedido de prorrogação;--------------------------------------------- 

- Declaração;------------------------------------------------------- 

- Minuta da adenda;-------------------------------------------------- 

Chaves, 12 de maio de 2022------------------------------------------- 

À consideração do Superior,------------------------------------------

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

(Luis Braz)--------------------------------------------------------- 

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

2.ª ADENDA AO CONTRATO N.º 160/F/2021 – AQUISIÇÃO DE 400 CONTENTORES 

PARA RECOLHA SELETIVA COM SISTEMA DE FECHO E CARTÕES RFID – POSEUR-

03-1911 FC-000320 --------------------------------------------------- 

• No passado dia 21 de dezembro de 2021, foi celebrado um contrato 

de “aquisição de 400 contentores para recolha seletiva com sistema de 

fecho e cartões RFID – POSEUR-03-1911 FC-000320”, com a empresa 

UBIWHERE, Lda., pessoa coletiva n.º 508 245 567, pelo valor de 

398.990,00 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa 

euros), o qual produziu efeitos em 31 de dezembro de 2021, com a 

assinatura do segundo contratante, e se encontra registado, nos 

serviços municipais competentes – UCE -, sob o n.º 160/F/2021; ------ 

• Nos termos do ponto 2, da cláusula 3.º, do referido contrato, o 

fornecimento dos bens deveria decorrer, de forma faseada, com entrega 

obrigatória de 82,5%, no ano de 2021 e 17,5%, no ano de 2022; ------- 

• Posteriormente, no dia 18 de fevereiro de 2022, na sequência da 

deliberação do Executivo Municipal de 3 de fevereiro de 2022, que 

recaiu sobre a Informação n.º 58/2022, da Divisão de Ambiente, foi 

celebrada uma adenda ao supra mencionado contrato, consubstanciada na 

alteração do prazo de entrega dos bens, devendo a sua totalidade ser 

entregue até ao limite do prazo de execução do contrato, ou seja até 

ao limite máximo de 30 de maio de 2022. ----------------------------- 
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• No dia 12 de abril de 2022, a empresa adjudicatária, veio, via 

mensagem de correio eletrónico, remeter um “Pedido de prorrogação do 

prazo” de entrega dos aludidos bens - 400 contentores para recolha 

seletiva com sistema de fecho e cartões RFID - até ao dia 30 de 

setembro de 2022, atendendo ao facto de os tempos de entrega dos 

equipamentos eletrónicos de controlo de acesso, a integrar nos 

contentores, terem aumentado muito, por motivos de escassez de 

matérias primas do mercado mundial, conforme “Declaração” enviada em 

anexo ao pedido, emitida pela empresa Edmtech, Lda., fornecedora desse 

tipo de equipamentos à empresa adjudicatária. ----------------------- 

• Atendendo a que o prazo de conclusão da execução do Projeto de 

Recolha Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Chaves, com o código 

POSEUR-03-1911-FC-000320, no âmbito do Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos, é 31 de maio de 

2023, a prorrogação requerida, não compromete o cumprimento do aludido 

prazo. ------------------------------------------------------------- 

• Assim, face às circunstâncias imprevistas que condicionaram o 

normal comprimento do contrato foi admitido, administrativamente, 

proceder-se à sua modificação no que respeita ao prazo de entrega dos 

bens, nos termos expressos na cláusula seguinte, com base na 

observância dos seguintes pressupostos legais: ---------------------- 

a) Ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 311.º, do Código dos 

Contratos Públicos, o contrato pode ser modificado por acordo das 

partes; e, ---------------------------------------------------------- 

b) Determina o n.º 1, do artigo 313.º, do aludido Código, que uma 

modificação contratual nunca se pode traduzir na alteração da natureza 

global do contrato, considerando as prestações principais que 

constituem o seu objeto. -------------------------------------------- 

• Por deliberação do executivo municipal de ……… de …………….. de 202….., 

que recaiu sobre a Informação n.º ………………………, datada de …………………….., da 

Divisão de Ambiente, foi aprovada a minuta da adenda a celebrar, 

tendente à alteração do prazo de entrega dos bens objeto do contrato. 

Assim, no dia ………. de ………………… de 202…, ------------------------------ 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão 

de Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, neste ato 

legalmente representado ………………………………., natural da freguesia de 

………………………….., Concelho de …………………….., com domicílio necessário no 

Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em Chaves; --------- 

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

Como Segundo Contratante, UBIWHERE, Lda., com sede ………………………….., 

Pessoa Coletiva n.º …………………………….., com o mesmo número de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial de …………………, com o capital social 

de ………………….. euros, neste ato legalmente representada por …………………………, 

titular do Cartão de Cidadão n.º ……………………., válido até …………., com 

domicilio na …………………………………., na qualidade de …………………., com faculdades 

para obrigar a sociedade, conforme poderes constantes na ………………….., 

documento que fica arquivado junto ao processo. --------------------- 

É celebrada a presente adenda ao contrato supra identificado, que 

contempla as seguintes alterações ao contrato inicial: -------------- 

Cláusula Única ------------------------------------------------------ 

Alteração dos prazos de entrega dos bens ---------------------------- 

Pela presente Adenda, as Partes acordam que o fornecimento da 

totalidade dos bens objeto do Contrato n.º 160/F/2021, deverá ocorrer 

até ao dia 30 de setembro de 2022. ---------------------------------- 
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Em tudo o mais se mantém o clausulado do Contrato outorgado em 21 de 

dezembro de 2021, que produziu efeitos em 31 de dezembro de 2021, 

registado nos serviços municipais - UCE, sob o n.º 160/F/2021. ------ 

A presente Adenda é elaborada em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos contratantes. -------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ……….-F/202….. ------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DATADO 

DE 16.05.2022: ------------------------------------------------------ 

Concordo. À consideração do Sr. Presidente. ------------------------- 

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

2022.05.23. --------------------------------------------------------

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

 

 

2.2. PROJETO DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS NO CONCELHO DE CHAVES 

– POSEUR-03-1911-FC-000320 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO GRACIOSO –

INF.263/DA/2022. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº263/DA/2022, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

I – ENQUADRAMENTO--------------------------------------------------- 

No dia 14 de maio de 2021 foi aprovada a operação designada por 

“Projeto de Recolha Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Chaves”, 

com o Código POSEUR-03-1911-FC-000320 no âmbito do Programa 

Operacional – Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos - 

POSEUR, com início de execução em 01 de setembro de 2021 e data de 

término em 31 de maio de 2023.--------------------------------------- 

Com as seguintes ações:---------------------------------------------  

• Recolha seletiva de Biorresíduos (aquisição de 400 contentores 

coletivos de 1200Lts com acesso garantido com cartão magnético, como 

forma de potenciar uma segregação eficaz dos resíduos);-------------- 

• Sistemas para monitorização e otimização da recolha seletiva de 

Biorresíduos (aquisição de software necessários para uma gestão 

eficiente do novo serviço de recolha);------------------------------ 

• Sensibilização ambiental da população abrangida.--------------- 

Para executar estas ações foram realizados 2 procedimentos:---------- 

- Concurso Publico – Aquisição de 400 contentores para a recolha 

seletiva com sistema de fecho e cartões, como resultado final, foi 

contratualizada a empresa UBIWHERE, Lda., Portugal no dia 21 de 

dezembro de 2021, para fornecimentos dos mesmos.-------------------- 

- Consulta Prévia – Aquisição de serviços para a realização “Campanha 

de sensibilização para a Recolha de Biorresíduos no Município de 

Chaves, como resultado final, foi contratualizada a empresa IrRADIARE 

e Desenvolvimento em Engenharia e Ambiente, Lda., Portugal no dia 01 

de setembro de 2021, para fornecimentos dos mesmos.------------------ 

Para execução destes dois procedimentos foram previstos os seguintes 

prazos:------------------------------------------------------------- 

- Aquisição de 400 contentores para a recolha seletiva com sistema de 

fecho e cartões, 150 dias como prazo máximo de entrega dos bens, de 

forma faseada 82,5 % no ano de 2021 e 17,5 % no ano 2022, no dia 18 

de fevereiro de 2022, foi realizada uma adenda ao contrato com o 
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objetivo de alteração dos prazos de entrega dos bens, assim o 

fornecimento da totalidade dos bens deverá ocorrer até ao limite do 

prazo da sua execução, previsto no ponto n.º1, da cláusula 3.ª do 

contrato, 150 dias a partir de 31 de dezembro de 2021, ou seja com 

limite máximo a 30 de maio de 2022;---------------------------------  

- “Campanha de sensibilização para a Recolha de Biorresíduos no 

Município de Chaves” 12 meses, com efeitos a partir de 1 de setembro 

de 2021, ou seja, com limite máximo para execução da prestação de 

serviço a 31 de agosto de 2022.-------------------------------------- 

De referir novamente, que o prazo de execução do Projeto de Recolha 

Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Chaves, com o Código POSEUR-

03-1911-FC-000320 no âmbito do Programa Operacional – Sustentabilidade 

e Eficiência no uso de Recursos - POSEUR, tem como data de início a 

01 de setembro de 2021 e data de conclusão em 31 de maio de 2023.---- 

Gráfico temporal dos prazos de execução----------------------------- 

 
No dia 12 de abril de 2022, a empresa Ubiwhere, Lda., via email, veio 

solicitar a prorrogação do prazo da entrega dos 400 contentores para 

recolha seletiva com sistema de fecho e cartões RFID até ao dia 30 de 

setembro de 2022. Tal solicitação, assenta no atraso da entrega dos 

equipamentos (nomeadamente dos equipamentos eletrónicos de controlo 

de acesso) que são necessários instalar para colocar em funcionamento 

todo o projeto, ver “Pedido de Prorrogação” e “Declaração” em anexo. 

Por sua vez, e dado o atraso de entrega dos equipamentos, anteriormente 

referidos, a empresa IrRADIARE, Lda., no dia 09 de maio de 2022, via 

email, veio solicitar um adiamento do prazo de conclusão do contrato 

para 30 de abril de 2023, ver “Declaração” em anexo.----------------- 

Gráfico temporal dos prazos de execução – com prorrogações de prazo- 

 
Ficando assim, salvaguardada, a boa execução do Projeto de Recolha 

Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Chaves - POSEUR-03-1911-FC-

000320, não ultrapassando assim o prazo previsto de execução do Projeto 

(31 de maio de 2023).------------------------------------------------ 

De referir que se trata de prorrogação de prazo graciosa, como tal o 

contrato celebrado com a empresa IrRADIARE, apenas sofrerá alteração 

na clausula referente ao prazo de execução, não havendo lugar a revisão 

de preços relativamente aos contratos assinados.--------------------- 

II – PROPOSTA-------------------------------------------------------- 
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Assim, ao abrigo da alínea a), do n. º1, do artigo 311.º, do Código 

dos Contratos Públicos, o contrato pode ser modificado por acordo das 

partes, no entanto determina o n. º1, do artigo 313.º do aludido 

Código, que uma modificação contratual nunca se pode traduzir na 

alteração na natureza global do contrato, considerando as prestações 

principais que constituem o seu objeto.------------------------------ 

Proponho:----------------------------------------------------------- 

1 – Conceder a Prorrogação do prazo gracioso solicitado pela empresa 

IrRADIARE, Lda., até ao dia 30 de abril de 2023;--------------------- 

3 – Sequencialmente, que seja aprovada a minuta da adenda em anexo.-- 

4 – Por fim, deverá ser dado conhecimento do teor do despacho que vier 

a ser proferido sobre o presente assunto, pelo Sr. Presidente Dr. Nuno 

Vaz, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia Local, 

nomeadamente a Unidade Flexível de 3º Grau de Contratos e 

Expropriações, em vista a adoção das diligencias necessárias à 

formalização da adenda em causa.------------------------------------ 

Em anexo:----------------------------------------------------------- 

- 1 Pedido de prorrogação “Declaração”;------------------------------ 

- 1 Declaração------------------------------------------------------- 

- 1 Pedido de prorrogação-------------------------------------------  

- 1 Minuta Adenda.-------------------------------------------------- 

Chaves, 20 de maio de 2022------------------------------------------- 

À consideração do Superior,------------------------------------------

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

(Luis Braz)--------------------------------------------------------- 

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

MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO N.º 103/F/2021 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA A REALIZAÇÃO DA “CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A RECOLHA DE 

BIORRESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE CHAVES” – POSEUR-03-1911 FC-000320 ----- 

1. No passado dia 1 de setembro de 2021, foi celebrado um contrato de 

“aquisição de serviços para a realização da “Campanha de 

Sensibilização para a Recolha de Biorresíduos no Município de Chaves” 

– POSEUR-03-1911 FC-000320, com a empresa IrRADIARE, Investigação e 

Desenvolvimento em Engenharia Ambiente, Lda., pessoa coletiva n.º 503 

513 156, pelo valor de € 34.950,00 (trinta e quatro mil, novecentos e 

cinquenta euros), o qual se encontra registado nos serviços municipais 

competentes – UCE -, sob o n.º 103/F/2021; -------------------------- 

2. Nos termos da cláusula 5.ª, do referido contrato, o prazo de 

execução da aquisição de serviços é de 12 meses, com efeitos a partir 

da data da assinatura do mesmo, sendo o seu término no dia 31 de agosto 

de 2022. ------------------------------------------------------------ 

3. A celebração do referido contrato adveio da necessidade de 

concretização de uma das ações aprovadas no âmbito da operação 

designada “Projeto de Recolha Seletiva de Biorresíduos no concelho de 

Chaves”, com o Código POSEUR-03-1911-FC-000320, no âmbito do Programa 

Operacional – Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 

aprovada em 14 de maio de 2021, sendo que, para a concretização das 

restantes ações do projeto, foi celebrado o Contrato n.º 160/F/2021, 

relativo à “Aquisição de 400 contentores para recolha seletiva com 

sistema de fecho e cartões RFID”, com a empresa UBIWHERE, Lda..------ 

4. No dia 12 de abril de 2022, a empresa adjudicatária no âmbito do 

Contrato n.º 160/F/2021, veio remeter um “Pedido de prorrogação do 

prazo” de entrega dos bens - 400 contentores para recolha seletiva com 

sistema de fecho e cartões RFID - até ao dia 30 de setembro de 2022, 

atendendo ao facto de os tempos de entrega dos equipamentos eletrónicos 

de controlo de acesso, a integrar nos contentores, terem aumentado 

muito, por motivos de escassez de matérias primas do mercado mundial.  
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5. Por sua vez, dado tratar-se de contratos celebrados no âmbito do 

mesmo projeto e cujos objetos se complementam, em consequência do 

“Pedido de prorrogação do prazo” devido ao expectável atraso na entrega 

dos bens objeto do contrato mencionado no ponto anterior, veio, no 

passado dia 9 de maio de 2022, a empresa IrRADIARE, Investigação e 

Desenvolvimento em Engenharia e Ambiente, Lda., solicitar, via 

mensagem de correio eletrónico, o adiamento do prazo de conclusão do 

contrato celebrado, relativo à aquisição de serviços para a realização 

da “Campanha de Sensibilização para a Recolha de Biorresíduos no 

Município de Chaves”, para o dia 30 de abril de 2023. --------------- 

6. Atendendo a que o prazo de conclusão da execução do Projeto de 

Recolha Seletiva de Biorresíduos no Concelho de Chaves, com o código 

POSEUR-03-1911-FC-000320, no âmbito do Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, é 31 de maio de 

2023, a prorrogação requerida pela empresa adjudicatária IrRADIARE, 

Investigação e Desenvolvimento em Engenharia e Ambiente, Lda., não 

compromete o cumprimento do aludido prazo. -------------------------- 

7. Assim, face às circunstâncias imprevistas que condicionaram o 

normal comprimento do contrato foi admitido administrativamente, 

proceder-se à sua modificação no que respeita ao prazo de execução, 

nos termos expressos na cláusula abaixo – Cláusula Única -, com base 

na observância dos seguintes pressupostos legais: ------------------- 

a) Ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 311.º, do Código dos 

Contratos Públicos, o contrato pode ser modificado por acordo das 

partes; e, ---------------------------------------------------------- 

b) Determina o n.º 1, do artigo 313.º, do aludido Código, que uma 

modificação contratual nunca se pode traduzir na alteração da natureza 

global do contrato, considerando as prestações principais que 

constituem o seu objeto. -------------------------------------------- 

Por deliberação do executivo municipal de ……… de …………….. de 202….., 

que recaiu sobre a Informação n.º ………………………, datada de …………………….., da 

Divisão de Ambiente, foi aprovada a minuta da adenda a celebrar, 

tendente à alteração do prazo de execução do contrato. -------------- 

Assim, no dia ………. de ………………… de 202…, ------------------------------ 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão 

de Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, neste ato 

legalmente representado ………………………………., natural da freguesia de 

………………………….., Concelho de …………………….., com domicílio necessário no 

Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em Chaves; --------- 

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

Como Segundo Contratante, IrRADIARE, Investigação e Desenvolvimento 

em Engenharia e Ambiente, Lda., com sede ………………………….., Pessoa Coletiva 

n.º …………………………….., com o mesmo número de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial de …………………, com o capital social de ………………….. 

euros, neste ato legalmente representada por …………………………, titular do 

Cartão de Cidadão n.º ……………………., válido até …………., com domicilio na 

…………………………………., na qualidade de …………………., com faculdades para obrigar 

a sociedade, conforme poderes constantes na ………………….., documento que 

fica arquivado junto ao processo. ----------------------------------- 

É celebrada a presente adenda ao contrato supra identificado, que 

contempla as seguintes alterações ao contrato inicial: -------------- 

Cláusula Única ------------------------------------------------------ 

Alteração do prazo -------------------------------------------------- 

Pela presente Adenda, as Partes acordam que o prazo de execução do 

Contrato n.º 103/F/2021, deverá ser prorrogado até ao dia 30 de abril 

de 2023. ------------------------------------------------------------ 
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Em tudo o mais se mantém o clausulado do Contrato outorgado em 1 de 

setembro de 2021, registado nos serviços municipais - UCE, sob o n.º 

103/F/2021. -------------------------------------------------------- 

A presente Adenda é elaborada em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos contratantes. -------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ……….-F/202….. ------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DATADO 

DE 20.05.2022: ------------------------------------------------------ 

Concordo. À consideração do Sr. Presidente. ------------------------- 

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

2022.05.23. --------------------------------------------------------

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

 

 

VII 

AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO 

 

 

1. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA–

INF.226/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 5. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

06.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. SOLICITAÇÃO PRESCRIÇÃO DE CONSUMOS–INF.228/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 6. ------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DATADO 

DE 06.05.2022: ------------------------------------------------------ 

Concordo. À consideração do Sr. Vereador Nuno Chaves. --------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

06.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. SOLICITAÇÃO PRESCRIÇÃO DE CONSUMOS–INF.229/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 7. ------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DATADO 

DE 06.05.2022: ------------------------------------------------------ 

Concordo. À consideração do Sr. Vereador Nuno Chaves. --------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

06.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

4. SOLICITAÇÃO PRESCRIÇÃO DE CONSUMOS–INF.238/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 8. ------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DATADO 

DE 09.05.2022: ------------------------------------------------------ 

Concordo. À consideração do Sr. Vereador Nuno Chaves. --------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

10.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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.237/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 9. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

10.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INF.240/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 10. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

10.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS COBRADAS A TITULO DE QUOTAS E TARIFAS DE 

SANEAMENTO. – INF.206/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 CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DATADO 

DE 10.05.2022: ------------------------------------------------------ 
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Concordo. À consideração do Sr. Vereador Nuno Chaves. --------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

16.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. SOLICITAÇÃO PRESCRIÇÃO DE CONSUMOS.- INF.254/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 CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DATADO 

DE 18.05.2022: ------------------------------------------------------ 

Concordo. À consideração do Sr. Vereador Nuno Chaves. --------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

18.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. – INF.256/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 13. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

19.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. – INF.257/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 

19.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES–INF.258/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 

20.05.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  
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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. --------------------------------------------- 

 

 

12. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES–INF.259/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 

20.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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 

 

 

1.1. RELATÓRIO FINAL DO INSTRUTOR DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 

219º DA LEI GERAL DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS APROVADO PELA LEI 

35/2014, DE 20/06, DO PRETÉRITO DIA 12/04/2022. --------------------- 

Dada a natureza reservada do dossiê – Processo Disciplinar - o teor 

do relatório produzido, sobre a matéria, pelo instrutor designado, no 

âmbito do processo disciplinar, não é transcrito na presente ata. --- 

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

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

2022.05.16. --------------------------------------------------------

Atenta a previsão normativa constante dos artigos 219º e 220º, da 

LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e o disposto no 

artigo 44º do DL n.º 21/2019, de 30 de janeiro, determino que este 

processo disciplinar possa ser encaminhado para o Executivo Municipal, 

no intuito de que o mesmo, em sede de reunião, delibere quanto ao 

proposto de aplicação e sanção disciplinar constante do respetivo 

relatório final, subscrito pelo instrutor. -------------------------- 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 7 ---------------------------------------------------  

Votos Contra – 0 ----------------------------------------------------  

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

relatório final de instrução, elaborado pelo instrutor do processo 

disciplinar, a fls. 87 a fls. 91, no âmbito do processo disciplinar, 
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em apreciação. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. 

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

 

 

1.2. RELATÓRIO FINAL DO INSTRUTOR DO PROCESSO – DESPACHO N.º 

20/GAPV/2021, NOS TERMOS DO ARTIGO 219.º DA LEI GERAL DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS APROVADO PELA LEI N.º 35/2014, DE 20/06. ----------- 

Dada a natureza reservada do dossiê – Processo Disciplinar - o teor 

do relatório produzido, sobre a matéria, pelo instrutor designado, no 

âmbito do processo disciplinar, não é transcrito na presente ata. --- 

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

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

2022.05.18. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

à proposta constante deste relatório final, subscrito pelo instrutor 

designado para o respetivo procedimento disciplinar. ---------------- 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 7 ---------------------------------------------------  

Votos Contra – 0 ----------------------------------------------------  

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

relatório final de instrução, elaborado pelo instrutor do processo 

disciplinar, a fls. 32 a fls. 35, no âmbito do processo disciplinar, 

em apreciação. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. 

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

 

 

1.3. RELATÓRIO FINAL DO INSTRUTOR DO PROCESSO – DESPACHO N.º 

25/GAPV/2022, NOS TERMOS DO ARTIGO 219.º DA LEI GERAL DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS APROVADO PELA LEI N.º 35/2014, DE 20/06. ----------- 

Dada a natureza reservada do dossiê – Processo Disciplinar - o teor 

do relatório produzido, sobre a matéria, pelo instrutor designado, no 

âmbito do processo disciplinar, não é transcrito na presente ata. --- 

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

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

2022.05.18. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto neste relatório final. ---------------------------------- 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 7 ---------------------------------------------------  

Votos Contra – 0 ----------------------------------------------------  

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

relatório final de instrução, elaborado pelo instrutor do processo 

disciplinar, a fls. 19 a fls. 25, no âmbito do processo disciplinar, 

em apreciação. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. 

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS 

TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS DO CONCELHO DE CHAVES (TUC): ANÁLISE 

E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO 

EXERCÍCIO DE 2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/11/DGF/2022. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Identificação das condições contratuais emergentes da celebração 

do contrato ora em apreciação: -------------------------------------- 

1) Considerando que, em 26 de novembro de 2009, veio a ser celebrado 

entre o Município de Chaves e a empresa Autoviação do Tâmega, Lda. – 

adiante designada por concessionária – um contrato para a “Concessão, 

em Regime de Serviços Públicos, da Rede de Transportes Urbanos 

Coletivos de Passageiros, no Concelho de Chaves”, o qual foi objeto 

de prorrogação, cujo términus ocorre em fevereiro de 2022; ---------- 

2) Considerando que, do aludido contrato de concessão, faz parte 

integrante o estudo da viabilidade económico-financeira - 

demonstrativo do equilíbrio económico-financeiro da concessão – bem 

como os respetivos pressupostos quanto ao investimento, regime de 

exploração, regime tarifário e subsídios a obter, nos termos do 

previsto no caderno de encargos e competente proposta apresentada. -- 

3) Considerando que decorre da clausula 19ª do aludido contrato de 

concessão, a consagração de um sistema de equilíbrio e partilha de 

riscos e resultados da concessão, através da qual, em situação de 

procura desfavorável para a concessionária, o Município de Chaves 

garantirá a esta, uma receita tarifária mínima anual, em função do 

volume mínimo de tráfego que, nos termos da proposta apresentada pela 

concessionária, se mostre indispensável para equilibrar o Resultado 

Operacional do serviço; --------------------------------------------- 

4) Considerando também que, da proposta apresentada pela 

concessionária (ver fls. 111 do dossier do procedimento), decorre a 

fórmula de cálculo da compensação a que se refere a alínea anterior, 

a qual prevê um valor máximo de compensação anual de 145.000,00€, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------- 

5) Tendo ainda em conta que o contrato de concessão ora em apreciação 

prevê um conjunto de obrigações por parte da concessionária, bem como 

a respetiva monotorização e acompanhamento por parte do Município de 

Chaves, designadamente as previstas nas cláusulas 11ª, 15ª, 18ª, 19ª 

do contrato. -------------------------------------------------------- 

II- Da avaliação, pelo Concedente, das condições efetivas de execução 

do contrato ora em apreciação: -------------------------------------- 

1) Considerando que, mediante o ofício proveniente da 

concessionária, registado no expediente geral em 14/03/2022 com o 

n.º3148, vieram a ser apresentados os documentos de prestação de contas 

referentes ao exercício de 2021, dos quais consta o valor da 

compensação financeira para o ano de 2022, a que alude a referida 

cláusula 19ª do contrato de concessão; ------------------------------ 

2) Considerando que, o valor máximo da compensação prevista na 

proposta apresentada pela concessionária é de 145.000,00€, no âmbito 

do contrato celebrado, verifica-se que, de acordo com a demonstração 

de resultados apresentada pela concessionária, referente ao exercício 

de 2021, encontra-se previsto um valor de 308.776,60€, acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, em função dos valores apurados de acordo 
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com os tarifários respetivamente aplicáveis, sendo que, compulsada a 

referida clausula 19ª do contrato de concessão veio a AVT, solicitar 

o valor máximo de compensação a atribuir pelo município no valor de 

145.000,00€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

III- Do cumprimento das obrigações pelo adjudicatário: ------------- 
No que respeita às obrigações previstas no contrato de concessão 

celebrado, não foram detetadas irregularidades. --------------------- 

IV- Da proposta de decisão: --------------------------------------- 

1) Face ao exposto, e tendo em vista a reposição do equilíbrio do 

resultado operacional pela compensação financeira, a efetuar pelo 

Município de Chaves, no cumprimento do previsto na Cláusula 19.ª do 

contrato de concessão, tomamos a liberdade de propor ao Sr. Presidente 

da Câmara, a aprovação do valor da compensação proposto pela 

concessionária, que ascende a 145.000,00€, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

2) Caso a presente proposta venha a ser sancionada pelo Sr. 

Presidente da Câmara, nos termos anteriormente sugeridos, deverá ser 

promovida a respetiva audiência dos interessados, nos termos do art.º 

121 e ss. do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual 

redação, remetendo-se, para o efeito, à Autoviação do Tâmega, a 

presente informação técnica, para respetiva apreciação e pronuncia. - 

Chaves, 10 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

A Chefe da DGF ------------------------------------------------------ 

(Dr.ª Márcia Santos) ------------------------------------------------ 

O técnico superior, ------------------------------------------------- 

(Eng.º Abel Peixoto) ------------------------------------------------ 

Anexos: proposta de cabimento e compromisso ------------------------- 

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

12/05/2022. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA (REVISÃO) AOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS DE 2022. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº12/DGF/2022. ------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I. Justificação --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, nos termos do n.º 1 da NCP 26, do parágrafo 17 da 
NCP 1, ambas previstas no SNC-AP, e do nº 1, do art.º 46º do RFALEI, 

os documentos previsionais a adotar pela Autarquia Local compreendem:  

1.1. Demonstrações Previsionais previstas na NCP 26, do SNC-AP e nº 1, 
do art.º 46º, do RFALEI: -------------------------------------------- 

1.1.1 Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual; ------- 

1.1.2 Plano Plurianual de Investimentos (PPI); --------------------- 

1.1.3 Atividades Mais Relevantes (AMR ´s) -------------------------- 

1.2. Demonstrações Financeiras Previsionais, previstas no parágrafo 
17, da NCP1, do SNC-AP: --------------------------------------------- 

1.2.1. Balanço previsional; ---------------------------------------- 

1.2.2. Demonstração dos resultados previsional, por natureza; ------ 

1.2.3. Demonstração dos fluxos de caixa previsional. --------------- 

2. Considerando que, durante a execução orçamental ocorrem situações 

que carecem de correções às previsões iniciais, podendo estas, nos 

termos do ponto 8.3. das Considerações Técnicas do POCAL (parte não 

revogada pelo SNC-AP) assumirem a forma de alteração ou revisão 
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(alteração permutativa ou modificativa, respetivamente, nos termos do 

SNC-AP). ----------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, o aumento global da despesa e da receita 

inicialmente prevista ou a inclusão e/ou anulação de projeções ou 

ações no Plano Plurianual de Investimentos e/ou nas Atividades Mais 

Relevantes - PAM, ou ainda a inscrição de novas rubricas da despesa 

ou receita, constituem, obrigatoriamente, a forma de uma revisão 

(alteração modificativa, nos termos do SNC-AP); --------------------- 

4. Considerando que, a inclusão de reforços de dotações da despesa 

resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, 

consubstanciando-se em transferências inter-rubricas da despesa e, 

consequentemente, não se verificando um aumento global do orçamento 

da despesa, resume uma alteração (alteração permutativa, nos termos 

do SNC-AP). --------------------------------------------------------- 

5. Considerando que, a Câmara Municipal, baseada em critérios de 

economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à 

gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do 

mecanismo das alterações orçamentais, as dotações disponíveis de forma 

a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o 

menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no n.º 

8.3.1 do POCAL, atentas, ainda, às seguintes regras: ---------------- 

a) As dotações inscritas no orçamento, comparticipadas por fundos 

comunitários, ou outros, só poderão ser utilizadas para reforços de 

outras iniciativas no valor da contrapartida do próprio Município; -- 

b)  As dotações relativas a transferências para terceiros não poderão 

ser utilizadas como contrapartidas de reforços de outros agrupamentos. 

6. Considerando, que, dá origem a revisão orçamental, a abertura de 

novas rubricas orçamentais, agora designada, de acordo com o SNC-AP, 

como Alteração Orçamental Modificativa. ----------------------------- 

7. Considerando, que, na Alteração Orçamental Modificativa pode ser 

utilizada como contrapartida ao aumento das despesas 

(independentemente da sua natureza), a incorporação do saldo 

(orçamental) apurado no exercício anterior, desde que seja respeitado 

o princípio do equilíbrio orçamental, previsto no art.º 40.º do RFALEI; 

8. Considerando, ainda, que relativamente ao “saldo da gerência 

anterior”, embora a sua inscrição no orçamento da receita não seja 

obrigatória, a sua utilização constitui, uma regra de boa gestão 

orçamental, tendo em conta a escassez de recursos para a persecução 

dos fins públicos; -------------------------------------------------- 

9. Considerando que, o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, 

que aprovou o SNC-AP, na sua atual redação, prevê, na sua NCP 26, as 

notas de enquadramento que explicam com detalhe a movimentação das 

contas do processo orçamental para o registo do orçamento inicial, 

para alterações orçamentais, para a execução orçamental, para a 

receita e despesa com incidência em períodos futuros, para operações 

de tesouraria, discriminando os tipos de recebimentos e pagamentos que 

podem ocorrer por este tipo de operações, para contas de passivos 

contingentes, com indicação dos tipos de passivos contingentes 

relevantes, e para o encerramento da contabilidade orçamental; ------ 

10.  Considerando que o SNC-AP, não revoga as seguintes normas do 

POCAL: ------------------------------------------------------------- 

➢ 2.9 - Controlo interno ----------------------------------------- 

➢ 3.3 - Regras previsionais -------------------------------------- 

➢ 8.3.1 - Modificações do orçamento ------------------------------ 

II - Do Orçamento da Despesa ---------------------------------------- 

1 - Considerando que o ponto 8.3.1.2 das considerações técnicas do 

POCAL, se encontra prevista a possibilidade de, sem prejuízo dos 
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princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a 

despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode 

ser objeto de revisões e alterações; -------------------------------- 

2 – Considerando que no ponto 8.3.1.3 do mesmo diploma, o aumento 

global da despesa prevista dá sempre lugar a Alteração Orçamental 

Modificativa, salvo quando se tratem de receitas legalmente 

consignadas, empréstimos contratados ou ainda da entrada em vigor da 

nova tabela de vencimentos quando publicada após a aprovação do 

orçamento inicial; -------------------------------------------------- 

III - Do Plano Plurianual de Investimentos e Plano das Atividades mais 

relevantes --------------------------------------------------------- 

1 – Considerando que o PPI e o PAM se apresentam como componentes das 

Opções do Plano, onde são definidas as linhas de desenvolvimento 

estratégico autárquico; --------------------------------------------- 

2 - Considerando que no ponto 8.3.2.1. das considerações técnicas do 

POCAL, se define que as modificações às GOP´s se consubstanciam em 

revisões (alteração modificativa) e alterações (alteração 

permutativa). ------------------------------------------------------ 

3 – Considerando que no ponto 8.3.2.2 do retrocitado diploma, as 

revisões do PPI e PAM têm lugar sempre que se torne necessário incluir 

e/ou anular projetos nele considerados, implicando as adequadas 

modificações no orçamento, quando for o caso. ----------------------- 

4 – Considerando ainda que, no ponto 8.3.2.3, se encontram 

estabelecidas as situações enquadradas pela modificação titulada como 

alteração ao PPI e PAM onde, a realização antecipada de ações previstas 

para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de 

qualquer projeto constante no PPI e PAM  aprovados devem ser precedidas 

de uma alteração ao Plano respetivo, sem prejuízo das adequadas 

modificações no orçamento, quando for o caso; ----------------------- 

5 – Da interpretação do ponto anterior é possível concluir que as 

situações previstas pelo texto legalmente aprovado, suscitam a ideia 

de que as mesmas se circunscrevem na área da pura gestão financeira 

dos projetos, submetidas à dinâmica própria decorrente das respetivas 

execuções. --------------------------------------------------------- 

IV – Das alterações a produzir por força da assunção de novas 

competências no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto ---------- 

1 – Considerando que, a assunção de novas competências, no âmbito da 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e dos respetivos diplomas setoriais, 

por parte dos municípios, pode implicar a necessidade de serem 

realizadas modificações ao orçamento municipal relativo ao ano em 

curso; ------------------------------------------------------------- 

2 – Tendo em conta que, a arrecadação da receita relativa à assunção 

de novas competências resultantes de normativo legal aprovado (Lei n.º 

50/2018), pode o órgão executivo da autarquia recorrer a uma alteração 

orçamental para inscrição destas novas classificações económicas da 

receita, reduzindo nos mesmos montantes inscritos, outras previsões 

de receita e dando conhecimento ao órgão deliberativo, na sua próxima 

reunião; ----------------------------------------------------------- 

3 – Considerando que, de acordo com o previsto no ponto “8.3.1 - 

Modificações do orçamento” do POCAL, caso se verifique um aumento 

global da despesa e/ou a necessidade de dotar rubricas que não estão 

atualmente dotadas, neste âmbito, devem as autarquias proceder a uma 

revisão orçamental (alteração modificativa) nos termos da alínea c) 

do ponto 8.3.1.4 do POCAL. ------------------------------------------ 

V- Dos Instrumentos de Gestão Financeira do Município: -------------- 

1- Receita -------------------------------------------------------- 
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1.1 - Face ao exposto, e considerando, que do lado da receita 

orçamental, já veio a ser contemplada, em sede de elaboração dos 

instrumentos de gestão financeira em vigor, a rubrica económica da 

receita corrente 06.03.01.06 – Estado - Transferência de Competências 

- Lei 50/2018, a qual se destina a enquadrar a arrecadação de verba 

proveniente das transferências que venham a ocorrer, no âmbito da 

“educação, saúde e ação social” e tendo sido dotada, apenas com os 

montantes referentes a “Remunerações”, no âmbito do processo de 

assunção de novas competências da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. - 

1.2 - Por conseguinte, mostra-se necessário o reforço da aludida 

rubrica orçamental da receita, no valor referente à componente de 

“refeições escolares”, estimando-se tal montante em 184.016,77€, que 

resulta da média de 7 meses, do valor transferido para o fornecimento 

de refeições do 2º e 3º ciclo (o pré-escolar e o 1º ciclo já eram da 

competência do Município); ------------------------------------------ 

2 – Por outro lado, em termos de rubricas de despesa a considerar para 

fazer face à assunção das despesas de bens e serviços decorrentes da 

aludida assunção de competências, mostra-se necessária a abertura de 

uma nova ação, no mapa das AMR´s – Atividades Mais relevantes, em 

vigor, inserindo, no caso em concreto, a seguinte ação, a desenvolver 

por despesas correntes: --------------------------------------------- 

“Fornecimento de refeições escolares” – ação 2/A/2022 – classificação 

económica 02022099”, com a seguinte dotação: ------------------------ 

2022 = 297.141,53€; ------------------------------------------------- 

2023 = 530.577,53€; ------------------------------------------------- 

2024 = 530.577,53€; ------------------------------------------------- 

2025 = 530.577,53€; ------------------------------------------------- 

2026 = 530.577,53€. ------------------------------------------------- 

3 - Para o efeito, proceder-se-á, à adequada modificação, do orçamento 

da receita e da despesa, cujas movimentações se descrevem em quadro 

anexo I. ------------------------------------------------------------ 

V - Proposta em Sentido Estrito: ------------------------------------ 

1 - Considerando que as modificações anteriormente enunciadas, pela 

sua natureza, latitude e efeitos financeiros delas decorrentes, apenas 

poderão ser contempladas nos instrumentos de gestão financeira em 

vigor, pela via da figura da Alteração Orçamental Modificativa.; ---- 

2 - Considerando que a presente proposta dá integral cumprimento às 

regras definidoras da elaboração do Orçamento particularmente o 

princípio do equilíbrio orçamental, tendo inteiro acolhimento quer na 

Lei de Enquadramento Orçamental, quer ainda no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-

A/99 de 22 de Fevereiro e ulteriores alterações (na parte não revogada) 

e, bem assim, no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro  (SNC-

AP), na sua atual redação. ------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                  

3 - Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir ao Presidente da Câmara a adoção da 

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

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 

reunião de Executivo Municipal, com vista à sua aprovação; ---------- 

b) Sequencialmente, caso a presente proposta venha a merecer 

aprovação por parte do Executivo camarário, deverá a mesma, ser 

remetida para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, com vista 

ao seu sancionamento pelo aludido órgão deliberativo, no cumprimento 

do disposto na alínea a), do nº 1, do art.º 25º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação. ----------------- 

Chaves, 11 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 
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(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexos: a) Mapa da 1ª Alteração Orçamental Modificativa aos Documentos 

Previsionais 2022; -------------------------------------------------- 

b)  Anexo I – quadro de inscrições e reforço de dotações ao orçamento 

da receita, da despesa, PAM ----------------------------------------- 

c) Anexo II - Mapa comprovativo do cumprimento do art.º 40 da lei 

73/213, de 3 de setembro e subsequentes alterações (equilíbrio 

orçamental). ------------------------------------------------------- 

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

16/05/2022. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.3. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 77-IA-79, PROPRIEDADE DE 

MAURÍCIO BRUNO RIBEIRO BORGES JERÓNIMO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

02/SA/DGF/2022. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pelo Sr. Maurício Bruno Ribeiro 

Borges Jerónimo, na qual responsabiliza o Município pelos danos 

causados na viatura Skoda, com matrícula 77-IA-79, provocados pela 

equipa Sapadores Florestais, no decorrer da limpeza da envolvente às 

edificações, no Alto da Forca.-------------------------------------- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão de Ambiente, foram 

considerados prejuízos no valor de 105,96€ (Cento e cinco euros e 

noventa e seis cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.---- 

Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

105,96€ (Duzentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.--- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1183/2022 e do compromisso nº 1459/2022.------------- 

Chaves, 16 de maio de 2022------------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------- 

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2022.05.16. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

16/05/2022. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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2.4. GEMC – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE PREJUÍZOS DAS ENTIDADES 

PÚBLICAS PARTICIPANTES – EXERCÍCIO 2021. PROPOSTA N.º 46/GAP/2022. -- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

1. Considerando que o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local 

(RJAEL), regulamentado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua 

atual redação, estabelece: ------------------------------------------ 

a) No n.º 1, do seu art.º 40º, que as empresas locais devem 

apresentar resultados anuais equilibrados; -------------------------- 

b) Acrescenta o n.º 2 do mesmo artigo que no caso de o resultado 

líquido antes de impostos se apresentar negativo, é obrigatória a 

realização de uma transferência financeira a cargo dos sócios, na 

proporção da respetiva participação social, com vista a equilibrar os 

resultados do exercício em causa, delimitando que: ------------------ 

• Os sócios de direito público, onde se incluem as entidades 

públicas participantes mas não só, devem, nos termos do n.º 3 e 4 do 

art.º 40.º do RJAEL, proceder obrigatoriamente à cobertura dos 

resultados líquidos antes de impostos, na proporção da respetiva 

participação social, em limite no mês seguinte à apreciação das contas 

nos termos e nos prazos da lei comercial, ou seja, em regra, abril do 

ano seguinte àquele a que o resultado diz respeito; ----------------- 

• Os sócios de direito privado devem, nos termos do n.º 8 do mesmo 

artigo, realizar as transferências financeiras no mês seguinte à 

apreciação das contas pela entidade pública participante. ----------- 

2. Considerando que,  no âmbito do previsto no Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFAEL), aprovado 

pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, vieram 

a ser estabelecidos novos conceitos de endividamento municipal e novo 

limite à dívida total; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, estabelece o art.º 52.º do RFALEI que a dívida 

total de operações orçamentais do Município (excluindo saldo credores 

inerentes a operações de tesouraria), incluindo a das entidades 

previstas no artigo 54.º do mesmo diploma, não pode ultrapassar, em 

31 de dezembro de N, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida 

cobrada nos três exercícios anteriores, N-3, N-2 e N-1; ------------- 

4. Relevam para o perímetro relevante para o apuramento da dívida 

total, entre outras, as empresas locais e participadas de acordo com 

os artigos 19.º e 51.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, exceto se 

se tratar de empresas abrangidas pelos setores empresarial do Estado 

ou regional, por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 

de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de agosto, 

e pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, proporcional à participação, direta ou indireta, do 

município no seu capital social, em caso de incumprimento das regras 

de equilíbrio de contas previstas o artigo 40.º daquela lei. -------- 

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

1. Nesta conformidade, face ao que precede, e considerando que os 

municípios se encontram vinculados ao regime previsto nos números 3 e 

4 do art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual 

redação, enquanto sócio de direito público, impõe-se a concretização 

de uma transferência monetária de valor equivalente à proporção da 

participação detida pelo Município no resultado negativo antes de 

impostos da empresa local. ------------------------------------------ 

2. Assim, considerando que a GEMC, EM, S.A. sendo uma empresa local 

cujo sócio de direito público único é o Município de Chaves, veio 

apresentar o seu Relatório e Contas do exercício de 2021, cujas 
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demonstrações financeiras traduzem a expressão de um resultado líquido 

antes de impostos negativo de 47.231,14€, (quarenta e sete mil, 

duzentos e trinta e um euros e catorze cêntimos), documentos estes que 

acompanharam os documentos de prestação e contas de 2021, do Município, 

submetido aos órgãos municipais competentes. ------------------------ 

3. O resultado evidenciado nas referidas demonstrações financeiras 

encontra-se influenciado, de forma decisiva e irremediável, pela 

situação pandémica (Covid-1) que vivemos, cujo início se reporta a 

março de 2020, que motivou as publicação dos sucessivos decretos de 

estado de emergência, (Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/2020, de 18 de março, Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril,  Decreto 

n.º 20-A/2020, de 17 de abril), bem como da declaração de estado de 

calamidade decretado pelo Governo, através da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, determinando o 

encerramento, durante longos períodos de tempo, da atividade principal 

da GEMC, E.M, mas também o decréscimo significativo da procura de 

tratamentos termais, de bem-estar e/ou terapêuticos,  com impacto 

direto e significativo, nas receitas da GEMC, EM, conduzindo a um 

desequilíbrio inevitável da situação financeira da mesma. ----------- 

4. Destarte, o desequilíbrio financeiro em causa, se não compensado 

mediante a concretização da aludida transferência, faz relevar a 

dívida total da GEMC, E.M, S.A para o cômputo da dívida total do 

Município e não afasta, a obrigatoriedade de sua concretização ainda 

que para além do limite legalmente estabelecido. -------------------- 

5. Os encargos decorrentes da transferência a efetivar, têm 

enquadramento nos instrumentos de gestão financeira do Município em 

vigor para o exercício de 2022, na rubrica orçamental 0501010101 – 

Subsídios – GEMC, de acordo com informação e cabimento em anexo. ---- 

6. Considerando que o referido diploma legal – Lei 50/2012, de 31 de 

agosto, na sua atual redação -, que determina a efetivação da aludida 

transferência de verba para reposição do equilíbrio de contas da GEMC, 

E.M, S.A, é omisso quanto ao órgão a quem compete a autorização para 

realização de tal despesa pública, entende, o Município, adotar o 

regime previsto no artº18, do DL 197/99, de 8 de junho, aplicável à 

realização de despesas públicas, no caso em concreto, alínea b), do 

nº 1, do artº18, do DL 197/99, de junho. ---------------------------- 

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

1. Face ao exposto, determino, ao abrigo das disposições legais 

prevista na alínea a), do nº 1, do artº18, do Decreto-lei 197/99, de 

8 de junho, que se proceda à obrigatória reposição de equilíbrio das 

contas da GEMC, 47.231,14€, (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e 

um euros e catorze cêntimos), referentes ao exercício de 2021, sob 

pena da sua relevância para o cômputo da dívida total do Município, 

números 3 e 4 do art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na 

sua atual redação; -------------------------------------------------- 

2. Sequencialmente, que a presente proposta seja submetida, aos 

órgãos municipais competentes, para conhecimento. ------------------- 

3. Que a presente proposta seja encaminhada para a DGF, a fim de que 

a mesma possa proceder à respetiva operacionalização, bem como levada 

ao conhecimento do órgão de gestão da GEMC. AE.M.. ------------------ 

Chaves, 11 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

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

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

Anexo: Relatório e Contas/2021 – GEMC, informação de cabimento e 

compromisso. -------------------------------------------------------  

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

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

 

 

3 – EXPROPRIAÇÕES 

 

 

3.1. EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE FURO PARA ABASTECIMENTO DE SANFINS DA 

CASTANHEIRA”, FREGUESIA DE SANFINS DA CASTANHEIRA, CONCELHO DE CHAVES. 

AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DA REFERIDA 

OBRA. ADOPÇÃO DE RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DO 

C.E.. PROPOSTA 48/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 – De acordo com os instrumentos de gestão financeira, à data, em 

vigor, o Município de Chaves concretizou a empreitada denominada 

“Execução do Furo para Abastecimento de Água a Sanfins da Castanheira”, 

na  freguesia de Sanfins da Castanheira, concelho de Chaves, 

contratualizada com a firma “ P.E.E.I.E., Lda.”, em 17 de setembro de 

2021, pelo valor de €31 950,00, tendo o respetivo projeto sido aprovado 

por despacho do Presidente da Câmara de 27 de julho de 2021. -------- 

2 – O Projeto em causa, consubstanciado na  execução de um furo 

vertical rotativo de captação subterrânea, destina-se a assegurar o 

abastecimento de água do sistema Sanfins/Mosteiró, com o código PT 

1149, da freguesia de Sanfins, de modo a satisfazer uma necessidade 

básica e premente de abastecimento de água à população daquela 

freguesia, de cerca de 120 habitantes, colocada em crise em virtude 

do caudal do furo existente, com a designação CS 08796, ser diminuto 

e da nascente de água com a designação CS 09401, a partir do mês de 

abril, não debitar água,  conforme consta da Informação/Proposta nº 

85/2021, da Divisão de ,  que se junta sob o número 1. -------------- 

3 - A execução de tal projeto integra-se, inquestionavelmente, no 

âmbito das atribuições do município na promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as 

respetivas freguesias, e nas competências municipais nos domínios do 

equipamento rural e urbano e do ambiente e saneamento básico, conforme 

decorre da alíneas a)  e k) do nº2, do Artigo 23º, do Anexo I da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o regime jurídico 

das autarquias locais, aprovar o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelecer o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprovar o regime jurídico do associativismo 

autárquico, diploma legal que revogou, parcialmente, o regime jurídico 

anterior. ---------------------------------------------------------- 

4 – Tal quadro legal, dá o necessário suporte para a efetiva 

materialização do interesse público que, manifestamente, esteve 

suprajacente à realização de tal projeto, assente em notórias 

melhorias da qualidade de vida e ambiental das ditas populações. ---- 

5 – A aquisição da parcela de terreno, com a área total de 640,00m2, 

indispensável à execução da obra, foi assegurada mediante a 

convergência de vontades da administração e do respetivo proprietário, 

o qual autorizou a posse da parcela e, consequentemente, a realização 

dos trabalhos, não tendo sido, contudo, previamente, adotadas as 

diligências procedimentais mais adequadas ao fim em vista, dada a 

premência da realização da obra. ------------------------------------ 

6 – Aqui chegados, sendo certo que se encontram reunidos os 

pressupostos legitimadores – causa de utilidade pública e existência 
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de norma habilitante – indispensáveis à promoção do procedimento pré-

expropriativo, importa reconstituir o íter procedimental adequado à 

aquisição da parcela de terreno necessária à materialização de tal 

projeto. ----------------------------------------------------------- 

7 – A referida parcela de terreno tem a área de 640,00m2, a desanexar 

do prédio rústico, sito em Rabasca, freguesia de Sanfins da 

Castanheira, concelho de Chaves inscrito na matriz predial sob o artigo 

2679, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

120/19931013, encontrando-se melhor identificada no “Mapa de 

Expropriações”, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, e que se anexa à presente 

Proposta sob o nº2, com a menção dos seguintes elementos, de acordo 

com o Artigo 10º do Código das Expropriações, a saber: -------------- 

a) Número atribuído à parcela de terreno; --------------------------- 
b) Nome do proprietário e morada; ----------------------------------- 
c) Área da parcela a expropriar; ------------------------------------ 
d) Localização da parcela com a indicação do lugar e freguesia; ----- 
e) Identificação da parcela por referência à menção da descrição na 
Conservatória do Registo Predial de Chaves e da inscrição matricial;- 

f) Estimativa dos encargos com a aquisição em causa; ---------------- 
g) Previsão em IGT para a parcela em causa. ------------------------- 
8 – Face às bases negociais que viabilizaram a execução da obra, a 

utilização e a posse da referida parcela, a estimativa dos encargos 

com a aquisição da mesma, consta no relatório de avaliação elaborado 

pela Comissão de Avaliação do Património Municipal – Relatório Nº 

3/2022 - de acordo com os critérios do Código das Expropriações, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e se anexa à presente proposta sob o número 

3, conforme prática em casos análogos, em respeito pelos princípios 

da boa administração e da realização da despesa, sendo a previsão dos 

mesmos de €5 000,00, tendo previsão nos instrumentos de gestão 

financeira em vigor no Município para o corrente ano na Ação 6/2006 

do PPI, encontrando-se tal verba assegurada mediante a Proposta de 

cabimento  nº 2022/1244, que se anexa sob o nº 4. ------------------- 

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

- Considerando os elementos fundamentadores anteriormente 

evidenciados, indissociáveis não só, da determinação do interesse 

público que esteve na génese da concretização do projeto/obra pública 

em questão, mas também da identificação do bem imóvel a adquirir que 

foi indispensável à prossecução de tal objetivo; -------------------- 

- Considerando que, face aos elementos instrutórios que dão suporte à 

presente proposta, se encontram reunidos todos os pressupostos 

legitimadores para a reconstituição do íter procedimental 

consubstanciada na adopção, por parte do Município, da resolução de 

expropriar, nos precisos termos em que tal ato se encontra legalmente 

positivado no Artigo 10º, do Código das Expropriações; -------------- 

- Considerando, por último, que, nos termos do disposto na alínea vv), 

do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal, órgão executivo da Autarquia, propor, nos 

termos da lei, a declaração de utilidade pública, para os efeitos de 

expropriação, não sendo, tal competência, susceptível de delegação no 

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

Assim, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adopte 

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

a) Ao abrigo do disposto no Artigo 10º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei nº. 168/99, de 18 de setembro alterado e republicado 

pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, seja adotada resolução de 
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expropriar enquanto ato pré-expropriativo indispensável à obtenção da 

declaração de utilidade pública, com vista à aquisição da parcela de 

terreno necessária à execução da obra denominada “Construção da ETAR 

de Sanjurge”, sendo certo que tudo indica que a aquisição será 

conquistada pela via do direito privado; ---------------------------- 

b) Que, para o efeito, sejam aprovados todos os documentos que dão 

suporte fundamentador a tal resolução, particularmente, o “Mapa de 

Expropriações”, e o respetivo relatório de avaliação prévia da parcela 

de terreno em causa, produzido pela Comissão de Avaliação do Património 

Municipal, contendo, em síntese, tais documentos, os elementos 

relativos à identificação do bem a expropriar, o correspondente 

proprietário e ainda a estimativa do encargo a suportar com a 

aquisição8; --------------------------------------------------------- 

c) Por último, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 

por parte do executivo camarário, deverá, o Presidente da Câmara, em 

sede de execução de tal decisão, notificar da adoção da presente 

resolução o proprietário José Luís Morais, no cumprimento do disposto 

no nº. 5, do citado artigo 10º, notificação que deverá incluir a 

proposta de aquisição, por via do direito privado, da aludida parcela, 

tendo por referência o valor constante no relatório de avaliação prévia 

– nº. 2, do artigo 11, do C.E. -------------------------------------- 

Chaves, 23 de maio de 2022. ----------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: O respetivo processo administrativo, incluindo: ----------- 

- Mapa de expropriações; -------------------------------------------- 

- Planta parcelar; -------------------------------------------------- 

- Informação matricial e descrição do Registo Predial; -------------- 

- Relatório de avaliação prévia. ------------------------------------ 

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

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

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

 

 

4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  

 

 

4.1. PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO 

DESTINADO AO FOMENTO DA APICULTURA. BASE LEGAL: - ALÍNEA M) DO N.º 2 

DO ARTIGO 23.º, ALÍNEA FF), DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º E ALÍNEA G), DO 

N.º 1 DO ARTIGO 25.º, TODAS DO ANEXO I, DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO E ULTERIORES ALTERAÇÕES; - ARTIGOS 99.º E SEGUINTES DO CPA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N. 09/GSPBEA/2022. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. JUSTIFICAÇÃO -------------------------------------------------- 

                                                           
8 Tal relatório, elaborado nos termos do C.E., respeita, integralmente, 

os critérios de imparcialidade, justiça e proporcionalidade, numa 

justa composição de interesses público e privado, não se justificando, 

nessa justa medida, o recurso à contratação de serviços de perito da 

lista oficial, tanto mais que tal contratação poder-se-ia traduzir 

numa violação do princípio da proporcionalidade, estabelecido entre 

honorários a pagar e montante da avaliação prévia. Não devendo, 

registe-se, ainda, o procedimento ser burocratizado uma vez que dos 

contactos pré-realizados junto da respetiva proprietária tudo aponta 

para a aquisição, da aludida parcela, por via do direito privado. --- 
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1.1. Considerando que as Autarquias Locais têm como atribuição, entre 

outras, a promoção do desenvolvimento local, conforme decorre 

expressamente da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, devendo adotar 

políticas de apoio a esse mesmo desenvolvimento, que conduzam à 

melhoria das condições de vida das sua populações e que visem o 

suprimento das carências das mesmas, designadamente, promovendo o 

desenvolvimento rural, colaborando no apoio a atividades dessa 

natureza que permitem não só a criação de riqueza, mas também, de 

postos de trabalho, gerando as condições necessárias para a fixação 

das pessoas no seu território; -------------------------------------- 

1.2. Considerando que o setor apícola em Chaves, tal como no resto do 

país, é uma atividade tradicionalmente ligada à agricultura, 

normalmente encarada como um complemento ao rendimento das 

explorações, sendo porém de assinalar um crescente universo de 

apicultores para os quais a apicultura é a base das receitas da 

exploração; -------------------------------------------------------- 

1.3. Considerando que a apicultura é uma atividade essencial para o 

equilíbrio e sustentabilidade do meio ambiente, que assenta 

fundamentalmente na pequena exploração de natureza familiar, 

caraterizada pela notória insustentabilidade financeira, face aos 

elevados custos associados à produção, fator que contribui para que 

sejam negligenciadas as responsabilidades em termos do cumprimento de 

regras sanitárias essenciais à produção de mel de qualidade e/ou outros 

produtos relacionados com a apicultura; ----------------------------- 

1.4. Considerando que a concessão de apoio financeiro aos apicultores, 

com o propósito de apoiar a sua fixação e rejuvenescimento e dinamizar 

a atividade económica local, configura um meio idóneo para permitir o 

incremento das condições de produtividade, quer em qualidade, quer em 

quantidade, na medida em que os custos de exploração são atenuados, 

encontrando-se tal medida plenamente justificada no âmbito das 

atribuições autárquicas; --------------------------------------------  

1.5. Considerando que a alínea ff), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

determina que a Câmara Municipal pode “promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados 

com a atividade económica de interesse municipal”; ------------------ 

1.6. Considerando que, por força do disposto na alínea g), do n.º 1, 

do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e ulteriores 

alterações, compete à assembleia municipal, sob proposta da câmara 

municipal, aprovar regulamentos com eficácia externa do município; -- 

1.7. Considerando, por outro lado, que o presente Regulamento visa 

garantir o acesso a comparticipações financeiras aos titulares de 

apiários existentes no concelho de Chaves; -------------------------- 

1.8. Considerando que os custos associados às medidas de apoio, 

previstas no presente Regulamento, estarão sempre limitados ao valor 

anual definido para atribuição das comparticipações financeiras; ---- 

1.9. Considerando que, em contraposição ao custo supra referido, 

decorrerão, da aplicação do Regulamento, em causa, benefícios para o 

Concelho de Chaves, categorizados da seguinte forma: ---------------- 

(i) Apoio à fixação e rejuvenescimento da força de trabalho, motor do 
desenvolvimento rural; ---------------------------------------------- 

(ii) Apoio à sustentabilidade do setor agropecuário, diga-se essencial 
no Concelho de Chaves, atenuando o impacto negativo do constante 

aumento dos custos de exploração, sem o correspondente aumento de 

receitas; ---------------------------------------------------------- 
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(iii) Criação de condições propícias para um maior cumprimento das regras 
sanitárias, essenciais à produção de mel de qualidade e/ou outros 

produtos relacionados com a apicultura. ----------------------------- 

1.10. Considerando, por último, que é competência do órgão executivo 

municipal elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os 

projetos de regulamentos externos do município, conforme previsto na 

alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro e ulteriores alterações. -------------------------- 

2. DA PROPOSTA ----------------------------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

evidenciadas, tomo a liberdade de propor ao Senhor Presidente que 

submeta esta informação/proposta à próxima Reunião de Câmara, para que 

o Executivo Camarário adote deliberação no sentido de: -------------- 

2.1. Determinar o início do procedimento tendente à aprovação do 

Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao 

Fomento da Apicultura, de acordo com o Projeto em anexo à presente 

Proposta, o qual se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais; ----------------------------------------------------- 

2.2. Para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 98.º do CPA, dever-

se-á promover à publicitação de tal deliberação, com a indicação do 

órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo 

se iniciou, do seu objeto e da forma como se processar a constituição 

como interessados e a apresentação dos respetivos contributos, de 

acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA; --------------- 

2.3. O Projeto de Regulamento, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n.º 1, do artigo 100.º do CPA, deverá ser submetido a audiência dos 

interessados que, como tal, se venham a constituir no procedimento ou 

que sejam, desde logo, identificáveis, por um período de 30 dias úteis, 

como é o caso das seguintes entidades a saber: ---------------------- 

(i) Montimel - Cooperativa De Apicultores Do Alto Do Tâmega, Crl.9; - 

(ii) Capolib - Cooperativa Agrícola De Boticas, Crl. 10. ------------- 

2.4. Seguidamente, deverão as eventuais sugestões colhidas durante a 

fase de audiência dos interessados do Projeto ser devidamente 

ponderadas pela Câmara Municipal, em vista à aprovação definitiva do 

Projeto de Regulamento em apreciação; ------------------------------- 

2.5. Sequencialmente, e alcançado o desiderato referido na alínea 

anterior deverá a Proposta de Regulamento ser agendada para uma próxima 

sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido 

órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea 

g) do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------- 

2.6. Por último, que se proceda à publicação do referido Regulamento 

Municipal de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da 

Apicultura, no Diário da República, no respetivo Boletim Municipal, 

na Internet (no sítio institucional do município), Jornal Local e 

através de Edital afixado nos lugares de estilo, verificando-se, como 

é óbvio, a sua aprovação nos termos anteriormente sugeridos, tudo 

isto, de acordo com as disposições combinadas previstas no artigo 

56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores 

alterações, e no artigo 139.º do CPA. ------------------------------- 

À consideração Superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 09 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

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

                                                           
9 Com sede na Zona Industrial da Cocanha, Lote 21-B APT. 176, 5401-

509 Chaves --------------------------------------------------------- 
10 Com sede na Av. do Eiró n.º 19, 5460-320 Boticas ----------------- 
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Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Projeto de Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro 

Destinado ao Fomento da Apicultura. --------------------------------- 

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

Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao 

Fomento da Apicultura ----------------------------------------------- 

Preâmbulo ---------------------------------------------------------- 

As Autarquias Locais têm como atribuição, entre outras, a promoção do 

desenvolvimento local, conforme decorre expressamente da alínea m) do 

n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, devendo adotar 

políticas de apoio a esse mesmo desenvolvimento, que conduzam à 

melhoria das condições de vida das sua populações e que visem o 

suprimento das carências das mesmas, designadamente, promovendo o 

desenvolvimento rural, colaborando no apoio a atividades dessa 

natureza que permitem não só a criação de riqueza, mas também, de 

postos de trabalho, gerando as condições necessárias para a fixação 

das pessoas no seu território. -------------------------------------- 

O setor apícola em Chaves, tal como no resto de Portugal, é uma 

atividade tradicionalmente ligada à agricultura, normalmente encarada 

como um complemento ao rendimento das explorações, sendo porém de 

assinalar um crescente universo de apicultores para os quais a 

apicultura é a base das receitas da exploração. --------------------- 

A apicultura é uma atividade essencial para o equilíbrio e 

sustentabilidade do meio ambiente, que assenta fundamentalmente na 

pequena exploração de natureza familiar, caraterizada pela notória 

insustentabilidade financeira, face aos elevados custos associados à 

produção, fator que contribui para que sejam negligenciadas as 

responsabilidades em termos do cumprimento de regras sanitárias 

essenciais à produção de mel de qualidade e/ou outros produtos 

relacionados com a apicultura. -------------------------------------- 

Neste contexto, a concessão de apoio financeiro aos apicultores, com 

o propósito de apoiar a sua fixação e rejuvenescimento e dinamizar a 

atividade económica local, configura um meio idóneo para permitir o 

incremento das condições de produtividade, quer em qualidade, quer em 

quantidade, na medida em que os custos de exploração são atenuados, 

encontrando-se tal medida plenamente justificada no âmbito das 

atribuições autárquicas. --------------------------------------------  

Sendo certo que os custos associados às medidas de apoio, previstas 

no presente Regulamento estarão sempre limitados ao valor anual 

definido para atribuição das comparticipações financeiras. ---------- 

Em contraposição ao custo supra referido, decorrerão, da aplicação do 

Regulamento, em causa, benefícios para o Concelho de Chaves, 

categorizados da seguinte forma: ------------------------------------ 

(i) Apoio à fixação e rejuvenescimento da força de trabalho, motor 

do desenvolvimento rural; ------------------------------------------- 

(ii) Apoio à sustentabilidade do setor agropecuário, diga-se essencial 

no Concelho de Chaves, atenuando o impacto negativo do constante 

aumento dos custos de exploração, sem o correspondente aumento de 

receitas; ---------------------------------------------------------- 

(iii) Criação de condições propícias para um maior cumprimento das 

regras sanitárias, essenciais à produção de mel de qualidade e/ou 

outros produtos relacionados com a apicultura. ---------------------- 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241.º, da Constituição da 

República Portuguesa, e nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, na alínea m), do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g), 

do n.º 1, do artigo 25.º e na alínea ff) do n.º 1, do artigo 33.º, 

todos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores 
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alterações, é aprovado o Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 

Financeiro Destinado ao Fomento da Apicultura, nos termos da 

deliberação tomada pela Assembleia Municipal em ____ de 

__________________ de 2022, sob proposta da Câmara Municipal, sendo 

certo que o projeto de regulamento foi submetido a audiência de 

interessados, pelo prazo de 30 dias úteis, nos termos, e para os 

efeitos previstos, no artigo 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------

DISPOSIÇÕES GERAIS -------------------------------------------------- 

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

Lei Habilitante ----------------------------------------------------- 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 

241.º da Constituição da República Portuguesa e de acordo com o artigo 

2.º, alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º, alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º e alíneas k) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------- 

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

Âmbito ------------------------------------------------------------- 

1 - O presente Regulamento estabelece as condições gerais de acesso às 
comparticipações financeiras a fundo perdido a conceder pelo 

Município, aos apicultores do concelho de Chaves, proprietários de 

apiários, visando o apoio à fixação e rejuvenescimento da força do 

trabalho, motor do desenvolvimento rural, e ainda à sustentabilidade, 

atenuando o impacto negativo do constante aumento dos custos de 

exploração. -------------------------------------------------------- 

2 - O apoio a que se reporta o número anterior não contempla as ações 
de sanidade e profilaxia, bem como quaisquer outras financiadas por 

programas comunitários e/ou nacionais, inclusive na componente não 

financiada por tais programas. -------------------------------------- 

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

Encargos Financeiros ------------------------------------------------ 

As comparticipações financeiras a atribuir pelo Município de Chaves 

resultantes da aplicação das disposições deste regulamento são 

financiadas através de verbas inscritas anualmente no orçamento 

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

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

Condições de Acesso ------------------------------------------------- 

1 - Para efeitos de candidatura o apicultor deve reunir, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: --------------------------- 

a) Residir e ser titular de apiários no concelho de Chaves; --------- 
b) Fazer prova da sua atividade através de registo em cooperativas ou 
organizações de natureza similar, reconhecidas como entidade gestora 

de Zona Controlada pela DGAV; --------------------------------------- 

c) Possuir documento do registo dos apiários e comprovar, sempre que a 
Câmara o imponha, que respeita as obrigações previstas para todos os 

apicultores e apiários implantados em Zonas Controladas; ------------ 

d) Ter a sua situação tributária e contributiva regularizada perante, 
respetivamente, a administração fiscal e a segurança social; -------- 

e) Ter a sua situação regularizada perante o Município de Chaves. --- 
Artigo 5.º ---------------------------------------------------------- 

Instrução de candidaturas ------------------------------------------- 

1 - As candidaturas ao apoio a conceder nos termos do presente 

Regulamento são apresentadas nos serviços de atendimento do Município 

de Chaves, mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado 

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

a) Declaração anual de existências de apiário, submetida no ano 

imediatamente anterior; --------------------------------------------- 
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b) Declaração da entidade gestora de Zona Controlada a atestar que 
cumpriu as obrigações previstas para os apiários implantados em Zonas 

Controladas, durante o ano a que diz respeito o apoio financeiro; ---   

c) Declaração de não dívida à administração fiscal e segurança social. 
Artigo 6.º ---------------------------------------------------------- 

Apresentação e análise das candidaturas ----------------------------- 

1 - As candidaturas destinadas à obtenção de apoio financeiro serão 
apresentadas diretamente nos serviços de atendimento do Município de 

Chaves, os quais verificarão a regularidade das mesmas de acordo com 

o disposto no artigo anterior. -------------------------------------- 

2 - Os serviços municipais devem, sempre que necessário, solicitar a 
colaboração de outros serviços ou entidades, nomeadamente do 

Ministério da Agricultura, cooperativas ou organizações de natureza 

similar reconhecidas como entidade gestora de Zona Controlada pela 

DGAV e das Juntas de Freguesia. ------------------------------------- 

3 - Só são admitidas candidaturas referentes ao efetivo de colónias do 
ano imediatamente anterior, sendo que o prazo de submissão das mesmas 

decorrerá até ao dia 30 de junho do ano seguinte aquele a que o 

subsídio disser respeito. -------------------------------------------  

4 - A análise das candidaturas será realizada no prazo máximo de 30 
dias a contar da data de entrada da respetiva candidatura. ---------- 

5 - O efetivo a considerar para efeitos de elegibilidade do apoio será 
o constante na declaração anual de existências do ano imediatamente 

anterior, entregue conjuntamente com a candidatura. ----------------- 

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

Decisão ------------------------------------------------------------ 

Concluído o processo de candidatura elaborado pelos Serviços, o 

Presidente da Câmara aprova as respetivas comparticipações financeiras 

e apresenta listagens na reunião de Câmara seguinte. ---------------- 

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

Montante financeiro ------------------------------------------------- 

1 - O montante anual do apoio a atribuir pelo Município aos 

apicultores, por colónia, será calculado da seguinte forma: --------- 
Apiários 

Colónias 

Primeiras 30 colónias 1,50€ 

Restantes colónias 1,10€ 

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

Pagamento dos apoios ------------------------------------------------ 

1 - A comparticipação financeira anual será paga durante o ano seguinte 
ao que diz respeito o apoio. ---------------------------------------- 

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

Fiscalização ------------------------------------------------------- 

1 - A Câmara Municipal de Chaves pode, a todo o tempo, por qualquer 
meio e sempre que o julgue necessário, verificar o cumprimento, por 

parte do apicultor, dos termos do presente regulamento, designadamente 

solicitando informações e esclarecimentos por escrito. -------------- 

2 - Se o apicultor impedir ou dificultar, por qualquer meio, exercício 
dos poderes de fiscalização, a Câmara Municipal de Chaves poderá 

suspender o pagamento do apoio financeiro. -------------------------- 

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

Falsas declarações -------------------------------------------------- 

A comprovada prestação de falsas declarações por parte do beneficiário 

do presente regulamento implica, para além do respetivo procedimento 

criminal, a devolução dos montantes recebidos, acrescidos dos 

correspondentes juros à taxa legal, para dívidas à Administração 

Pública, e à suspensão das ajudas por um período até três anos. ----- 

Artigo 12.º --------------------------------------------------------- 



                                                                F. 206 

                                                                  _____________________ 

 
Dúvidas e Omissões -------------------------------------------------- 

Compete à Câmara Municipal resolver, mediante deliberação, todas as 

dúvidas omissões e sanções a aplicar. ------------------------------- 

Artigo 13.º --------------------------------------------------------- 

Entrada em Vigor ---------------------------------------------------- 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias a seguir à sua 

publicação. -------------------------------------------------------- 

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

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

2022.05.10. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

4.2. ATA DO PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA POR LICITAÇÃO VERBAL PARA A 

ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE TRÊS LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL 

DE CHAVES, INFORMAÇÃO Nº12/DAIRE/2022. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Enquadramento ------------------------------------------------- 

O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no pretérito 

dia 17 de março de 2022, deliberou por unanimidade autorizar a abertura 

do procedimento de hasta pública por licitação verbal para a atribuição 

do direito de ocupação de três lojas do Mercado Municipal de Chaves, 

de acordo com o Programa de procedimento Público apresentado, cujo 

aviso publicitado veio a ser divulgado no dia 29 de março de 2022. - 

2. Fundamentação ------------------------------------------------- 

A Comissão responsável pela liderança e coordenação do procedimento 

público, tendente à atribuição do direito de ocupação de três lojas 

do Mercado Municipal de Chaves, procedeu no âmbito das suas atribuições 

à seleção dos candidatos e realização do respetivo procedimento, nos 

termos aprovados no respetivo programa. ----------------------------- 

Do ato público da hasta pública realizado no passado dia 10 de maio 

de 2022 pelas 15h00, no Edifício Polis, foi lavrada a respetiva ata, 

que se junta em anexo. ---------------------------------------------- 

3. Proposta de Decisão ------------------------------------------- 

Face ao exposto e sob o pressuposto de que a presente informação 

satisfaz os requisitos legais e regulamentares estabelecidos sobre a 

matéria, submete-se à consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula 

Chaves, responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação 

da presente informação e a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária do executivo municipal, com vista á obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada na aprovação da ata do “procedimento de 

hasta pública por licitação verbal para a atribuição do direito de 

ocupação de três lojas do Mercado Municipal de Chaves” e consequente 

adjudicação das lojas, nos termos e nas condições na referida ata do 

procedimento; ------------------------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, deverão os arrematantes ser 

notificados, nos termos do artigo 114º do CPA, do sentido da decisão 

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

c) Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 
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Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro das respetivas 

lojas, no programa de gestão de feiras e mercados. ------------------ 

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

Chaves 11 de maio de 2022 ------------------------------------------- 

(Dalila Moreira) --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA, ENG. PAULA CHAVES DE 16/05/2022. ------- 

Concordo com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4.3. COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.66, NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: JOAQUINA SANTOS TRIGO - MORADA: 

CARVALHO DE EGAS – 5360 - 050 – VILA FLOR – INFORMAÇÃO Nº 13/2022, DO 

TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 11/05/2022. -------------------- 

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 a comunicação 

formulada por Joaquina Santos Trigo, contribuinte fiscal n. º 

134364937, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 5438, em 05.05.2022, relacionado com a desistência de 

ocupação da banca nº. 66, no Mercado Municipal de Chaves. ----------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves). 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação da banca 

nº. 66 no Mercado Municipal de Chaves, cujo titular atual é Joaquina 

Santos Trigo. ------------------------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 05 maio de 2022, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de junho; ------------------------------------------ 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de maio, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. ---------------------------------------- 

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 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência da ocupação da banca nº. 66 no Mercado Municipal de Chaves, 

com efeito a partir do mês de junho de 2022; ----------------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ----------------- 
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4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro da banca nº. 66 

no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. -------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 11/05/2022----- 

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 comunicação de 

desistência da banca nº. 66, no Mercado Municipal, a partir de junho 

de 2022. ------------------------------------------------------------ 

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 16/05/2022 --------–-- 

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

 

 

4.4. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO LUGAR DE VENDA L-51, NA 

FEIRA SEMANAL DE CHAVES - REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS BRAZ CORREIA - 

MORADA: RUA DR. ARTUR ALMEIDA DE CARVALHO Nº.36 – LUGAR DE SANTA CRUZ 

– 5400-682 – SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO Nº 14/2022, 

DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 11/05/2022. ----------------- 

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, Maria dos Anjos Braz Correia, no pretérito dia 25 de 

março, com o número de expediente geral 3513, relacionado com o pedido 

de transmissão do direito de ocupação do lugar de venda L-51, na feira 

semanal de Chaves, por falecimento do seu marido, António da Costa 

Carvalho Branco, atual titular. ------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. A transmissão do direito de ocupação do lugar de venda na feira 

semanal de Chaves pode ser autorizada, pelo órgão executivo camarário, 

conforme a alínea c) do nº. 211 do artigo 12º do regulamento de 

                                                           
11   Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho Não 

sedentária --------------------------------------------------------- 

Artigo 12º - Transmissão do direito de Ocupação --------------------- 

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, os seus descendentes diretos nos 

seguintes casos: ---------------------------------------------------- 

a) Invalidez do titular; -------------------------------------------- 

b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal; -------------- 
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exercício de atividade de comércio a retalho não sedentária (RCRNS), 

em vigor em Chaves. ------------------------------------------------- 

2.2. Conforme n. º 312 do artigo 12º do RCRNS 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 47890 – Comércio a retalho bancas, 

feiras e unidades móveis venda, outros produtos; -------------------- 

(iii)  Comprovativos de situação regularizada perante a Administração 

Fiscal e a Segurança Social; --------------------------------------- 

(iv) Certidão de óbito. -------------------------------------------- 

2.3. Nos termos do nº1 do artigo 13º do RCRNS, por morte do titular 

do direito de ocupação preferem na transmissão do respetivo direito o 

cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de pessoas e bens e ou 

na sua falta ou desinteresse, os descendentes, se aquele ou estes ou 

os seus representantes legais assim requerem nos 60 dias subsequentes 

ao óbito, instruindo o pedido com a respetiva certidão de óbito, de 

casamento ou de nascimento, conforme os casos. ---------------------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia o pedido do direito de ocupação 

do lugar de venda L-51, na feira semanal de Chaves, cujo titular atual 

é António da Costa Carvalho Branco. --------------------------------- 

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 transmissão do direito de ocupação do lugar de venda L-

51, na feira semanal de Chaves; ------------------------------------- 

(ii) A interessada na transmissão do direito de ocupação do lugar de 

venda, que apresenta documentos comprovativos do cumprimento das 

disposições legais aplicáveis para o exercício da atividade, cumpre 

com todas as obrigações decorrentes da ocupação do lugar de venda; - 

(iii) Conforme n. º 413 do artigo 12.º Regulamento do RCRNS, 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, deverá a interessada ser notificada, 

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 

                                                           
c) Morte do titular, nos termos previstos no artigo seguinte; ------- 

d) Outros motivos ponderosos e justificados, verificados caso a caso. 

123. 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 previstas neste regulamento e normas 

aplicáveis para o exercício da atividade, em nome do interessado na 

transmissão. ------------------------------------------------------- 
13 4. O disposto nos números anteriores não determina qualquer alteração 

nos direitos e obrigações da primitiva ocupação --------------------- 
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deferimento do pedido de transmissão da ocupação do lugar de venda L-

51, na feira semanal de Chaves, de António da Costa Carvalho Branco 

para Maria dos Anjos Braz Correia. --------------------------------- 

4.3.  Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro do 

lugar de venda L-51, na feira semanal de Chaves, no respetivo programa 

de gestão de Feiras e Mercados. ------------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 11/05/2022----- 

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 transmissão de 

direito de ocupação do lugar de venda L-51, 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 16/05/2022 ----------- 

Concordo com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4.5. ANÁLISE DO 7.º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “REABILITAÇÃO DO HOTEL PREMIUM CHAVES – AQUAE FLAVIAE” 

CLASSIFICADO COMO PIM - INFORMAÇÃO Nº 22/DDE/2022, DA ENG. CLÁUDIA 

FERREIRA DE 18.05.2022. ---------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A sociedade “HOTEL PREMIUM CHAVES, LDA.”, na qualidade de 

promotora do projeto de investimento “Reabilitação do Hotel Premium 

Chaves – Aquae Flaviae”, classificado como Projeto de Interesse 

Municipal (PIM), veio, através de mensagem de correio eletrónico, 

datada de 29/03/2022, apresentar informação semestral relativa à 

execução do referido projeto de investimento em conformidade com o 

disposto na alínea c) da Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão de 

Benefícios Tributários Municipais (CCBTM), outorgado em 07/09/2018. - 

2. A referida informação semestral, bem como outra apresentada em 

sede de pedido de elementos adicionais, foi objeto de apreciação na 

reunião da Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização 

de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF – PIM)14 ocorrida no dia 

17/05/2022. -------------------------------------------------------- 

3. A presente informação visa: ----------------------------------- 

(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 7º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

                                                           
14 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/2016. ----------------------------------------- 
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municipal, o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos 

os efeitos legais; -------------------------------------------------- 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 
relatório preconiza, e aqui se dá igualmente por reproduzida para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir a aprovação 

da presente informação e a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação, 

nos termos preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM; ------ 

2) Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 

do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação camarária 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM. ---------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: Relatório de acompanhamento relativo ao 7º semestre de 

execução do projeto de investimento “Reabilitação do Hotel Premium 

Chaves – Aquae Flaviae” e respetivos anexos. ------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 18.05.2022 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo 

por base a presente informação técnica e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente que profira despacho no sentido de submeter o processo a 

reunião do Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o 

preconizado na proposta. -------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara. ------------------------ 

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

2022.05.20. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4.6. PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DO DIA 25-11-

2021, NO QUE DIZ RESPEITO À ÁREA E AO VALOR DE ALIENAÇÃO DO LOTE A8 

DO LOTEAMENTO DO PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES (ALVARÁ Nº 2/2006), 

CONSTANTES NOS QUADROS SINÓTICOS DA PROPOSTA Nº32/GAP/2021 E 

RESPETIVOS DOCUMENTOS DISCIPLINADORES ANEXOS-INFORMAÇÃO Nº 

23/DDE/2022, DA ARQ. JOANA RODRIGUES DE 19.05.2022. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------- 
1.1. O município de Chaves, em sua reunião de câmara realizada no dia 
25-11-2021, e posteriormente, a Assembleia Municipal em sua sessão 
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ordinária realizada no dia 22-12-2021, deliberaram a aprovação da 

Proposta n.º 32/GAP/2021, tendo em vista, entre outros assuntos: ---- 

(i) A manutenção do incentivo à fixação de empresas na área do “Parque 

Empresarial de Chaves- loteamento do Parque de Atividades e loteamento 

da Plataforma Logística internacional do vale do Tâmega”, com preço 

de venda dos lotes a 1€/m2; ----------------------------------------- 

(ii) A manutenção do procedimento público concursal simplificador, 

para aquisição de lotes localizados na área do Parque Empresarial que 

ainda se encontravam disponíveis, concretamente os lotes A4, A8, B13 

e B13 do Loteamento do Parque de Atividades de Chaves. ------------- 

1.2. Nesta sequência, e no âmbito da análise aos processos de 

candidatura que deram, entretanto, entrada nesta autarquia para 

aquisição dos referidos lotes ainda disponíveis, a Comissão Técnica 

responsável pela liderança e coordenação do procedimento concursal, 

detetou a existência de um erro material nos quadros sinóticos 

presentes na citada Proposta n.º32/GAP/2021 e respetivos documentos 

anexos, mais concretamente na escrita da área do Lote A8 do Parque de 

Atividades de Chaves, uma vez que essa área não está em conformidade 

com a área descrita no respetivo alvará de loteamento onde o lote se 

insere (Alvará nº 2/2006- Parque de Atividades de Chaves). ---------- 

1.3. Consequentemente, uma vez que o preço de venda do lote está 
diretamente relacionado com a área do mesmo, constatou-se igualmente 

a existência de um erro na escrita do valor de alienação do lote, nos 

referidos quadros sinóticos. ---------------------------------------- 

1.4. Neste contexto, detetado o erro material em causa, torna-se 

necessário efetuar a correção do mesmo, através da alteração das 

especificações do referido Lote A8 que estão elencadas na Proposta 

n.º32/GAP/2021 em causa, em conformidade com a área do lote que está 

definida no respetivo Alvará de Loteamento. ------------------------- 

1.5. Assim, nos em todos os quadros sinóticos constantes na Proposta 
n.º32/GAP/2021 e nos respetivos anexos que dela fazem parte 

integrante, onde se lê: ---------------------------------------------   

DESIGNAÇÃO DO LOTE  
ÁREA (m2) 

VALOR ALIENAÇÃO 
LOTE  IMPLANTAÇÃO  

A8 2.665,24 3.000,00 2.665,24 € 

Deverá ler-se: ----------------------------------------------- 

DESIGNAÇÃO DO LOTE  
ÁREA (m2) 

VALOR ALIENAÇÃO 
LOTE  IMPLANTAÇÃO  

A8 6.665,24 3.000,00 6.665,24 € 

2. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
2.1. Face ao exposto, e tendo em consideração que: ----------------- 
2.1.1. Foi detetado um erro material na escrita da área do lote A8 

do Loteamento do Parque de Atividades de Chaves (Alvará nº 2/2006), a 

qual está elencada nos quadros sinóticos dos lotes que foram colocados 

em hasta pública, por deliberação dos órgãos municipais – Câmara e 

Assembleia – de 25-11-2021 e de 22-12-2021, tendo por base a Proposta 

n.º 32/GAP/2021 e respetivos anexos; -------------------------------- 

2.1.2. Esse erro material detetado na área do lote, tem implicações 

diretas no valor de alienação desse lote, uma vez que o preço de venda 

do mesmo é de 1€ por cada m2 de terreno, estando por isso, também 

errado o valor de alienação do lote constante nos referidos quadros 

sinóticos; --------------------------------------------------------- 

2.1.3. De acordo com o estipulado no art. º174º (Retificação dos 

atos administrativos) do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, na sua redação 

atual: “ 1 - Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da 
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vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser 

retificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a revogação 

do ato. -------------------------------------------------------------

2 - A retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos 

interessados, produz efeitos retroativos e deve ser feita sob a forma 

e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado.” ------- 

2.2. Propõe-se ao Senhor Presidente que exare despacho para submeter 
a presente Informação/Proposta à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ---------- 

a) Retificar a deliberação de Câmara do dia 25-11-2021, 

concretamente no que diz respeito à área e ao valor de alienação do 

lote A8, presente na Proposta nº32/GAP/2021 e respetivos documentos 

disciplinadores anexos, em conformidade com o disposto no nº 1 do artº 

174º do CPA, passando o referido Lote a ter a seguinte descrição: -- 

DESIGNAÇÃO DO LOTE 
ÁREA (m2) 

VALOR ALIENAÇÃO 
LOTE  IMPLANTAÇÃO  

A8 6.665,24 3.000,00 6.665,24 € 

b) Remeter a presente proposta à próxima sessão da Assembleia 

Municipal, tendo em vista esse órgão deliberativo proceder igualmente 

à retificação da deliberação efetuada no dia 22-12-2021, concretamente 

no que diz respeito à área do lote A8 e valor de alienação do mesmo 

constante na Proposta nº32/GAP/2021e respetivos documentos 

disciplinadores anexos, presentes no Ponto 33 da Ordem de Trabalhos.  

c) Promover nova publicitação dos documentos enquadradores da 

Proposta nº32/GAP/2021, nomeadamente do Aviso, através dos mesmos 

meios de publicitação já usados, tendo em vista dar integral 

cumprimento ao estipulado no nº 2 artº174º do CPA. ------------------ 

2.3. Para os devidos efeitos, segue em anexo os seguintes documentos: 

➢ Alvará de Loteamento do Parque de Atividades de Chaves, onde 

consta a área correta do Lote A8; ----------------------------------- 

➢ Minuta do Aviso a republicar. --------------------------------- 

À consideração Superior, ------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 20.05.2022 ----- 

A Informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente da Câmara que submeta 

a presente proposta à próxima reunião de Câmara para: -------------- 

i) Retificar a deliberação de Câmara do dia 25-11-2021, 

concretamente no que diz respeito à área e ao valor de alienação do 

lote A8 constante na Proposta nº32/GAP/2021 e respetivos documentos 

disciplinadores anexos; -------------------------------------------- 

ii) Envio da presente proposta à próxima sessão da Assembleia 

Municipal, tendo em vista esse órgão deliberativo proceder à 

retificação da deliberação efetuada no dia 22-12-2021, relativamente 

ao mesmo assunto; -------------------------------------------------- 

iii) Promoção de nova publicitação do Aviso; ----------------------- 
À consideração do Senhor Presidente -------------------------------- 

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

2022.05.20. --------------------------------------------------------

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

 

 

X 
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DIVERSOS 

 

 

1. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. CARLOS MANUEL DA COSTA SILVA. LANÇAMENTO 

DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NA RUA DO PRADO, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES, 

DESTE CONCELHO.INFORMAÇÃO N.º 004/GTF/2022. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento---------------------------------------------------- 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 6439/22, datado de 

07-04-2022, em nome do Sr. Carlos Manuel da Costa Silva, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício na rua 

do Prado, Freguesia de Vilar de Nantes, deste concelho. ------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 04/06/2022 ------------------------------------------------------ 

• 17:00 – 24:00 h ------------------------------------------------ 

Dia 05/06/2022 ------------------------------------------------------ 

• 00:0 – 03:00 h ------------------------------------------------- 

• 07:00 – 24:00 h ------------------------------------------------ 

Dia 06/06/2022 ------------------------------------------------------ 

• 00:0 – 24:00 h ------------------------------------------------- 

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

A - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:------------------------ 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:---------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado»    ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

a) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de qualquer 

tipo de foguetes;-------------------------------------------------------  

b) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua         redação 

atual, está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos 

da lei que estabelece  o quadro de transferência de competências para 

as autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei;---- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 

utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores.--- 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 

«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 

concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido).--- 

Ponto 2 - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho ------------------ 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:---  

1 - Fogos-de-artifício:----------------------------------------------  

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 

utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 

se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais;--  

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas;----------------  
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iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana;-----------  

iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana ------------------------------------------------- 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro:-------------------------------  

i) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

apresentam um risco baixo;-------------------------------------------  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados.---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores:---------------------------------------------------------  

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo; -------------------------------------------------------- 

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados ---------------------------------------- 

Ponto 3 – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração 

Geral do Município -------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.-------------------------------------- 

III – PARECER ------------------------------------------------------- 

Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte: - 

• O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se nas 

categorias F2, F3 e F4 sendo que o da categoria F4, apresenta um risco 

elevado, e se destina a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana; ------------------------------------------------ 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo insere-se em território artificializado e a sua 

envolvente é agrícola; ---------------------------------------------- 

• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo e a sua envolvência nas classes baixa a muito baixa. 

A classe Alta dista cerca de 203 metros; ---------------------------- 
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• Recomenda-se ainda, que a comissão de festas assegure a presença 

de uma viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal 

e Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e 

materiais congéneres); ---------------------------------------------- 

• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea. ----------------------------- 

IV – Proposta ------------------------------------------------------- 

• Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo em 

conta que a competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por um 

período de 5 dias de antecedência, sou a propor que o executivo 

camarário conceda a autorização do lançamento do fogo de artifício, 

condicionada à atuação a seguir descrita por parte da Comissão de 

Festas respetiva:--------------------------------------------------- 

1 – A Comissão de Festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------- 

2 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda a Comissão 

de Festas a cumprir com o disposto nos pontos infra descritos:------- 

2.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 

elevado:------------------------------------------------------------ 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício;----------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);------------------ 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na presença 

de ventos fortes;---------------------------------------------------- 

2.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo: 

i. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva 

na área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, 

de largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos anexo E;------------------------------------------ 

ii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 

incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres);---------- 

iii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não 

lançam balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes;----------- 

iv. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------- 

v. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em 

função da avaliação das condições que possam afetar gravemente a 

segurança de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação 

Operacional Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de 

incêndio rural.----------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)------------------------------------ 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

• Requerimento referido na informação supra;---------------------- 

• Mapas de ocupação do solo e perigosidade ----------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

16.05.2022. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/


                                                                F. 217 

                                                                  _____________________ 

 
 

 

2. REQUERIMENTO EM NOME DA SR. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS AIRES. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO LUGAR DE SÃO BERNARDINO, POVOAÇÃO 

DE CASAS NOVAS FREGUESIA DE REDONDELO, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO N.º 

005/GTF/2022. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7267/22, datado de 

20-04-2022, em nome do Sr. José Joaquim Dos Santos Aires, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no lugar 

de São Bernardino, Povoação de Casas Novas Freguesia de Redondelo, 

deste concelho.----------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 21/05/2022 ------------------------------------------------------ 

• 08:00 – 24:00 h ------------------------------------------------ 

Dia 22/05/2022 ------------------------------------------------------ 

• 08:00 – 24:00 h ------------------------------------------------ 

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

Ponto 1 - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:------------------ 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:---------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado»    ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

a) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de 

qualquer tipo de foguetes;------------------------------------------- 

b) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua         redação 

atual, está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos 

da lei que estabelece  o quadro de transferência de competências para 

as autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei;---- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 

utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores.--- 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 

«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 

concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido).--- 

B - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho------------------------- 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:---  

1 - Fogos-de-artifício:----------------------------------------------  

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 

utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 

se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais;--  

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas;----------------  

iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana;-----------  
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iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana ------------------------------------------------- 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro:-------------------------------  

i) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

apresentam um risco baixo;-------------------------------------------  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados.---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores:---------------------------------------------------------  

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo;--------------------------------------------------------  

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados ---------------------------------------- 

C – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração Geral do 

Município ---------------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.O 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.-------------------------------------- 

III – Parecer ------------------------------------------------------- 

Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte: 

• O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se nas 

categorias F2, F3 e F4 sendo que o da categoria F4, apresenta um risco 

elevado, e se destina a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana;------------------------------------------------- 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo insere-se em território artificializado e a sua 

envolvente é agrícola;----------------------------------------------- 

• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo e a sua envolvência nas classes baixa a média. A 

classe Alta dista cerca de 260 metros;------------------------------- 

• Recomenda-se ainda, que a comissão de festas assegure a presença 

de uma viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal 

e Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e 

materiais congéneres);---------------------------------------------- 
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• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea.------------------------------ 

IV – Proposta ------------------------------------------------------- 

• Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo em 

conta que a competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por um 

período de 5 dias, de antecedência, sou a propor que seja emitida a 

licença do lançamento do fogo de artifício, sancionada pelo Exmo. 

Presidente da Câmara Municipal e ulterior retificação na próxima 

reunião do órgão executivo, à luz da previsão constante no artigo 164 

do CPA, condicionada ao cumprimento por parte da comissão de festas 

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

3 – A Comissão de Festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------- 

4 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda a Comissão 

de Festas a cumprir com o disposto nos pontos infra descritos:------- 

4.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 

elevado:------------------------------------------------------------ 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício;-------------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);------------------ 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na presença 

de ventos fortes;---------------------------------------------------- 

4.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo: 

i. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva 

na área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, 

de largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos anexo E;------------------------------------------ 

ii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 

incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres);---------- 

iii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não 

lançam balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes;--------- 

iv. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------- 

v. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em 

função da avaliação das condições que possam afetar gravemente a 

segurança de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação 

Operacional Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de 

incêndio rural.----------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)------------------------------------ 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

• Requerimento referido na informação supra;---------------------- 

• Mapas de ocupação do solo e perigosidade ----------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 12.05.2022. ----------------------------------------------------- 

Defiro o pedido de lançamento de artefactos de fogo de artificio a que 

se reporta a informação técnica infra, nos termos, pressupostos, 

fundamentos e condições constantes da mesma. ------------------------ 

Notifique-se o interessado do teor integral do presente despacho, que 

incorpora a aludida informação técnica. -----------------------------  

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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À reunião do executivo municipal para ratificação da decisão 

administrativa. ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 12.05.2022. ------------ 

 

 

3. REQUERIMENTO EM NOME DA SR. CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA LOPES. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO LUGAR DO SANTUÁRIO DO SR. DOS 
AFLITOS, POVOAÇÃO DE SAMAIÕES, UNIÃO DE FREGUESIA DE MADALENA, DESTE 

CONCELHO. INFORMAÇÃO N.º 006/GTF/2022. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento------------------------------------------------------- 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7364/22, datado de 

21-04-2022, em nome do Sr. Carlos de Oliveira da Fonseca Lopes, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no lugar 

do Santuário do Sr. dos Aflitos, Povoação de Samaiões, união de 

freguesia de Madalena, deste concelho.------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 27/05/2022 ------------------------------------------------------ 

• 14:00 – 24:00 h ---------------------------------------------- 

Dia 28/05/2022 ------------------------------------------------------ 

• 14:00 – 24:00 h ---------------------------------------------- 

Dia 29/05/2022 ------------------------------------------------------ 

• 14:00 – 24:00 h ---------------------------------------------- 

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

Ponto 1 - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:------------------ 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:---------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado»    ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

a) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de 

qualquer tipo de foguetes;-------------------------------------------  

b) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua  redação atual, 

está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos da lei 

que estabelece  o quadro de transferência de competências para as 

autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei;---- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 

utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores.--- 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 

«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 

concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido).--- 

B - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho------------------------- 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:---  

1 - Fogos-de-artifício:----------------------------------------------  

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 
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utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 

se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais;--  

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas;----------------  

iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana;-----------  

iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana ------------------------------------------------- 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro:-------------------------------  

i) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

apresentam um risco baixo;-------------------------------------------  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados.---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores:---------------------------------------------------------  

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo;--------------------------------------------------------  

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados ---------------------------------------- 

C – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração Geral do 

Município ---------------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.O 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.-------------------------------------- 

III – Parecer ------------------------------------------------------- 

Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte: - 

• O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se nas 

categorias F2, F3 e F4 sendo que o da categoria F4, apresenta um risco 

elevado, e se destina a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana;------------------------------------------------- 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local 

de lançamento do fogo insere-se em território agrícola e a sua 

envolvente é agrícola e floresta;------------------------------------ 
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• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo insere-se na classe média e a sua envolvência nas 

classes baixa a média. A classe Alta dista cerca de 188 metros;------ 

• Recomenda-se ainda, que a comissão de festas assegure a presença 

de uma viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal 

e Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e 

materiais congéneres);---------------------------------------------- 

• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea.------------------------------ 

IV – Proposta ------------------------------------------------------- 

• Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo 

em conta que a competência da determinação e da divulgação do perigo 

de incêndio rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por 

um período de 5 dias, de antecedência, sou a propor que seja emitida 

a licença do lançamento do fogo de artifício, sancionada pelo Exmo. 

Presidente da Câmara Municipal e ulterior retificação na próxima 

reunião do órgão executivo, à luz da previsão constante no artigo 164 

do CPA, condicionada ao cumprimento por parte da comissão de festas 

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

1 – A Comissão de Festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------- 

2 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda a 

Comissão de Festas a cumprir com o disposto nos pontos infra 

descritos:---------------------------------------------------------- 

2.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 

elevado:------------------------------------------------------------ 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício;-------------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);------------------ 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------- 

2.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou 

máximo: ------------------------------------------------------------ 

i. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva na 
área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, de 

largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos anexo E;------------------------------------------ 

ii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 
incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres);---------- 

iii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não lançam 
balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes;---------------- 

iv. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------- 

v. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em função 
da avaliação das condições que possam afetar gravemente a segurança 

de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação Operacional 

Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de incêndio 

rural.-------------------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)------------------------------------ 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

• Requerimento referido na informação supra;-------------------- 

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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• Mapas de ocupação do solo e perigosidade --------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 14.05.2022. ----------------------------------------------------- 

Defiro o pedido de lançamento de artefactos de fogo de artificio a que 

se reporta a informação técnica infra, nos termos, pressupostos, 

fundamentos e condições constantes da mesma, em particular no 

respetivo ponto IV. ------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para efeitos de ratificação da decisão 

administrativa ora praticada. --------------------------------------- 

Notifique-se o interessado, na qualidade em que intervém neste 

procedimento, do teor do presente despacho, que incorpora a aludida 

informação técnica. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 14.05.2022. ------------ 

 

 

4. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. VERÓNICA MARINA ROSA GARCIA. LANÇAMENTO 

DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO LUGAR DO LARGO DO CALVÁRIO, POVOAÇÃO E 

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO N.º 

007/GTF/2022. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8517/22, datado de 

11-05-2022, em nome da Sra. Verónica Marina Rosa Garcia, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no lugar 

do largo do calvário, Povoação e freguesia de Santo António de 

Monforte, deste concelho.------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:--------------- 

Dia 13/06/2022 ----------------------------------------------------- 

• 07:00 – 23:59 h ------------------------------------------------ 

Dia 14/06/2022 ----------------------------------------------------- 

• 00:01 – 00:30 h ------------------------------------------------ 

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

Ponto 1 - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:----------------- 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:--------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado»    ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

a) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de 

qualquer tipo de foguetes;------------------------------------------  

b) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua         redação 

atual, está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos 

da lei que estabelece  o quadro de transferência de competências para 

as autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei;--- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 

utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores.-- 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 
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«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 

concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido).-- 

Ponto 2 - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho ----------------- 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:--  

1 - Fogos-de-artifício:---------------------------------------------  

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 

utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 

se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais;-  

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas;---------------  

iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana;----------  

iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana ------------------------------------------------ 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro:------------------------------  

i) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

apresentam um risco baixo;------------------------------------------  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados.---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores:---------------------------------------------------------  

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo; ------------------------------------------------------- 

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados --------------------------------------- 

Ponto 3 – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração 

Geral do Município ------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.------------------------------------- 

III – PARECER ------------------------------------------------------ 

Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte:- 

O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se nas 

categorias F2, F3 e F4 sendo que o da categoria F4, apresenta um risco 
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elevado, e se destina a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana;------------------------------------------------ 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo insere-se em território artificializado e a sua 

envolvente é agrícola. A área florestal mais próxima dista 162------ 

• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo insere-se na classe média e a sua envolvência nas 

classes baixa a média. A classe Alta dista cerca de 237 metros;----- 

• Recomenda-se ainda, que a comissão de festas assegure a presença 

de uma viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal 

e Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e 

materiais congéneres);---------------------------------------------- 

• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea.----------------------------- 

IV – Proposta ------------------------------------------------------ 

• Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo em 

conta que a competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por um 

período de 5 dias de antecedência, sou a propor que seja emitida a 

licença do lançamento do fogo de artifício, sancionada pelo Exmo. 

Presidente da Câmara Municipal e ulterior retificação na próxima 

reunião do órgão executivo, à luz da previsão constante no artigo 164 

do CPA, condicionada ao cumprimento por parte da comissão de festas 

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

3 – A Comissão de Festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------ 

4 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda a Comissão 

de Festas a cumprir com o disposto nos pontos infra descritos: ------

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

4.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 
elevado:----------------------------------------------------------- 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício;------------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);----------------- 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na presença 

de ventos fortes;--------------------------------------------------- 

4.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo: 
------------------------------------------------------------ 

i. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva 

na área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, 

de largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos anexo E;------------------------------------------ 

ii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 

incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres);--------- 

iii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não 

lançam balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes;----------- 

iv. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------ 

v. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em 

função da avaliação das condições que possam afetar gravemente a 

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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segurança de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação 

Operacional Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de 

incêndio rural.----------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

• Requerimento referido na informação supra;---------------------- 

• Mapas de ocupação do solo e perigosidade ----------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

16.05.2022. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. MARIA HELENA PIRES SIMÕES RODRIGUES. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO LUGAR DO SANTO, POVOAÇÃO DE 

SOUTELINHO DA RAIA, UNIÃO DE FREGUESIA DE CALVÃO E SOUTELINHO, DESTE 

CONCELHO. INFORMAÇÃO N.º 010/GTF/2022. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento------------------------------------------------------- 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7980/22, datado de 

03-05-2022, em nome da Sra. Maria Helena Pires Simões Rodrigues, o 

qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no 

lugar do Santo, povoação de Soutelinho da Raia, União de Freguesia de 

Calvão e Soutelinho, deste concelho.--------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 04/06/2022 ------------------------------------------------------ 

• 09:00 – 23:00 h ------------------------------------------------ 

Dia 05/06/2022 ------------------------------------------------------ 

• 09:00 – 23:00 h ------------------------------------------------ 

Dia 13/06/2022 ------------------------------------------------------ 

• 09:00 – 23:00 h ------------------------------------------------ 

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

A - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:------------------------ 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:---------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado»    ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

a) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de 

qualquer tipo de foguetes;------------------------------------------- 

b) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua         redação 

atual, está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos 

da lei que estabelece  o quadro de transferência de competências para 

as autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei;---- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 

utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores.--- 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 
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incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 

«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 

concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido).--- 

B - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho------------------------- 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:---  

1 - Fogos-de-artifício:----------------------------------------------  

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 

utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 

se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais;--  

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas;----------------  

iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana;-----------  

iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana ------------------------------------------------- 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro:-------------------------------  

i) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

apresentam um risco baixo;-------------------------------------------  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados.---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores:---------------------------------------------------------  

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo;--------------------------------------------------------  

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados ---------------------------------------- 

C – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração Geral do 

Município ---------------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.O 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.-------------------------------------- 

III – Parecer ------------------------------------------------------- 

Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte:-- 
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• O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se nas 

categoria F4 sendo que o da categoria F4, apresenta um risco elevado, 

e se destina a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana;------------------------------------------------- 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo insere-se em território agrícola e a sua envolvente 

é agrícola.--------------------------------------------------------- 

• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo e a sua envolvência nas classes muito baixa. A 

classe Muito Alta dista cerca de 600 metros;------------------------- 

• Recomenda-se ainda, que a comissão de festas assegure a presença 

de uma viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal 

e Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e 

materiais congéneres);---------------------------------------------- 

• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea. ----------------------------- 

IV – Proposta ------------------------------------------------------- 

• Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo em 

conta que a competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por um 

período de 5 dias de antecedência, sou a propor que o executivo 

camarário conceda a autorização do lançamento do fogo de artifício, 

condicionada à atuação a seguir descrita por parte da Comissão de 

Festas respetiva:--------------------------------------------------- 

1 – A Comissão de Festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------- 

2 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda a Comissão 

de Festas a cumprir com o disposto nos pontos infra descritos:------- 

2.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 
elevado:------------------------------------------------------------ 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício;-------------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);------------------ 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na presença 

de ventos fortes;---------------------------------------------------- 

2.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo: 
i. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva 

na área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, 

de largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos anexo E;------------------------------------------ 

ii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 

incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres);---------- 

iii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não 

lançam balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes;--------- 

iv. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------- 

v. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em 

função da avaliação das condições que possam afetar gravemente a 

segurança de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação 

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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Operacional Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de 

incêndio rural.----------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)------------------------------------ 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

• Requerimento referido na informação supra;---------------------- 

• Mapas de ocupação do solo e perigosidade ----------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 14.05.2022. ----------------------------------------------------- 

Defiro o pedido de lançamento de artefactos de fogo de artificio a que 

se reporta a informação técnica infra, nos termos, pressupostos, 

fundamentos e condições constantes da mesma, em particular no 

respetivo ponto IV. ------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para efeitos de ratificação da decisão 

administrativa ora praticada. --------------------------------------- 

Notifique-se o interessado, na qualidade em que intervém neste 

procedimento, do teor do presente despacho, que incorpora a aludida 

informação técnica. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 14.05.2022. ------------ 

 

 

6. REQUERIMENTO EM NOME SR. AUGUSTO CLEMENTE RODRIGUES. LANÇAMENTO DE 

FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO LUGAR DE VILAS BOAS, POVOAÇÃO E FREGUESIA DE 

VILAS BOAS, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO N.º 011/GTF/2022. ------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7900/22, datado de 

02-05-2022, em nome do Sr. Augusto Clemente Rodrigues, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no lugar de Vilas 

Boas, povoação e freguesia de Vilas Boas, deste concelho.----------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:--------------- 

Dia 21/05/2022 ----------------------------------------------------- 

• 14:00 – 24:00 h ------------------------------------------------ 

Dia 22/05/2022 ----------------------------------------------------- 

• 07:00 – 24:00 h ------------------------------------------------ 

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

A - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:----------------------- 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:--------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado»    ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

c) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de 

qualquer tipo de foguetes;------------------------------------------  

d) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua  redação atual, 

está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos da lei 

que estabelece  o quadro de transferência de competências para as 

autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei;--- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 
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utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores.-- 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 

«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 

concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido).-- 

B - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho------------------------ 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:--  

1 - Fogos-de-artifício:---------------------------------------------  

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 

utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 

se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais;- 

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas;---------------  

iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana;----------  

iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana ------------------------------------------------ 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro:------------------------------  

i) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

apresentam um risco baixo;------------------------------------------  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados.---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores:---------------------------------------------------------  

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo;--------------------------------------------------------  

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados --------------------------------------- 

C – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração Geral do 

Município ---------------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.O 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.------------------------------------- 

III – Parecer ------------------------------------------------------ 
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Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte:- 

• O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se nas 

categoria F1, F3 e F4 sendo que o da categoria F4, apresenta um risco 

elevado, e se destina a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana;------------------------------------------------ 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo insere-se em território agrícola e a sua envolvente 

é agrícola.--------------------------------------------------------- 

• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo e a sua envolvência nas classes muito baixa. A 

classe Alta dista cerca de 300 metros;------------------------------ 

• Recomenda-se ainda, que a comissão de festas assegure a presença 

de uma viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal 

e Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e 

materiais congéneres);---------------------------------------------- 

• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea.----------------------------- 

IV – Proposta ------------------------------------------------------ 

• Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo em 

conta que a competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por um 

período de 5 dias de antecedência, sou a propor que seja emitida a 

licença do lançamento do fogo de artifício, sancionada pelo Exmo. 

Presidente da Câmara Municipal e ulterior retificação na próxima 

reunião do órgão executivo, à luz da previsão constante no artigo 164 

do CPA, condicionada ao cumprimento por parte da comissão de festas 

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

1 – A Comissão de Festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------ 

2 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda a 

Comissão de Festas a cumprir com o disposto nos pontos infra 

descritos:--------------------------------------------------------- 

2.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 
elevado:----------------------------------------------------------- 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício;------------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);----------------- 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na presença 

de ventos fortes;--------------------------------------------------- 

2.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou 
máximo: ------------------------------------------------------------ 

i. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva 

na área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, 

de largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos anexo E;------------------------------------------ 

ii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 

incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres);--------- 

iii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não 

lançam balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes;-------- 

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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iv. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------ 

v. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em 

função da avaliação das condições que possam afetar gravemente a 

segurança de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação 

Operacional Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de 

incêndio rural.----------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------ 

• Requerimento referido na informação supra;---------------------- 

• Mapas de ocupação do solo e perigosidade ----------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 14.05.2022. ----------------------------------------------------- 

Defiro o pedido de lançamento de artefactos de fogo de artificio a 

que se reporta a informação técnica infra, nos termos, pressupostos, 

fundamentos e condições constantes da mesma, em particular no 

respetivo ponto IV. ------------------------------------------------ 

À reunião do executivo municipal para efeitos de ratificação da 

decisão administrativa ora praticada. ------------------------------ 

Notifique-se o interessado, na qualidade em que intervém neste 

procedimento, do teor do presente despacho, que incorpora a aludida 

informação técnica.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 14.05.2022. ------------ 

 

 

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 trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


