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Nº23 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 27 de outubro 

de 2022. --------------------- 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e 

dois, na sede da Junta de freguesia de Vilar de Nantes, em Chaves, 

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. Dr. Francisco António Chaves de Melo,  

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 quatro de outubro de dois 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

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

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente 

da Câmara, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Francisco Baptista Tavares, irá estar ausente, da presente reunião 

ordinária do executivo camarário, por motivos pessoais. -------------  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

II - AUSÊNCIA DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ------------------- 

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente 

da Câmara, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Carlos Augusto Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente 

reunião ordinária do executivo camarário, por motivos profissionais.-  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

III - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ.  

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

Municipal, Nuno Vaz, tendo começado por cumprimentar todos os 

presentes, nomeadamente os senhores Vereadores, o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Vilar de Nantes, o senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia e os demais membros do órgão executivo e 

deliberativo da freguesia, os funcionários que secretariam a reunião, 

o público e os membros da comunicação social presentes. ------------- 

De seguida, destacou a retoma das reuniões públicas nas freguesias, 

iniciada no mandato anterior e interrompida devido ao surgimento da 
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pandemia “COVID-19”, representando a retoma de uma prática que visa 

concretizar uma política descentralizadora e de proximidade com o 

munícipe, contribuindo para uma maior proximidade com os cidadãos e 

para uma auscultação pública mais eficaz dos problemas dos flavienses.  

Estas reuniões visam dar a conhecer aos cidadãos o funcionamento deste 

órgão autárquico e percecionar a forma como se aprovam muitas das 

decisões mais importantes ao nível municipal. ----------------------- 

Assentes numa estratégia de democracia local mais participativa levada 

a cabo dos últimos 5 anos, as reuniões públicas, realizadas fora de 

portas, têm-se constituído como um importante instrumento de gestão 

autárquica, uma vez que o Presidente e os Vereadores do município 

ficam possibilitados de ouvir e esclarecer os presentes sobre qualquer 

assunto de interesse coletivo que seja apresentado. ---------------- 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com 

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

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

a) “Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia” - Sobre este 

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

concelho de Chaves já se encontra dotado de um Centro de Recolha 

Oficial de Animais de Companhia, que permitirá melhorar o processo de 

gestão de animais errantes, garantindo condições dignas para o 

acolhimento e promoção do bem-estar animal. ------------------------- 

Resultante de um investimento que ultrapassa os 630 mil euros, 

cofinanciado pelo ICNF, I.P., o equipamento encontra-se dotado com uma 

área coberta de aproximadamente 800m2, materializado em duas unidades 

edificadas, uma destinada ao acolhimento dos animais e outra destinada 

a diferentes serviços e valências. ---------------------------------- 

Com 36 unidades que podem alojar até 144 animais, o Centro de Recolha 

Oficial de Animais de Chaves (CROAC) conta ainda com uma sala para 

cirurgia de esterilização, uma sala de profilaxia, uma sala para 

tratamento e acompanhamento clínico dos animais alojados, zonas de 

exercício e socialização de animais e um espaço de quarentena com 2 

boxes de isolamento, o que constitui um passo fundamental em termos 

de saúde pública e do plano municipal de controlo e bem-estar animal. 

O principal objetivo do CROAC consiste em alcançar uma recolha 

responsável de animais, a qual constitui a efetiva solução para minorar 

os problemas decorrentes de sobrepopulação dos animais em especial dos 

cães e gatos, proporcionando condições para que possam ser recolhidos, 

recuperados, tratados, identificados, esterilizados e encaminhados 

para adoção responsável. -------------------------------------------- 

Neste sentido, serão encetadas um conjunto de iniciativas de vertente 

pedagógica para promoção de uma adoção responsável, garantindo que o 

alojamento dos animais no CROAC seja temporário, fomentando a busca 

ativa de soluções de alojamento definitivo. ------------------------- 

b) “Abertura das candidaturas para Bolsas de Estudo ao Ensino Superior 

ano letivo 2022/2023” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves procedeu à 

abertura do período de candidaturas para atribuição de novas bolsas 

de estudo a estudantes universitários no passado dia 25 de outubro, 

terminando a 25 de novembro. ---------------------------------------- 

A autarquia continua a colaborar na formação de quadros técnicos 

superiores, através do apoio e incentivo aos alunos residentes no 

concelho, com condições económicas desfavorecidas que apresentem bom 

aproveitamento escolar no ensino universitário. --------------------- 

Os apoios prestados pela autarquia vão até aos 200 euros mensais, com 

25 bolsas para alunos que estudem fora do concelho e 15 bolsas para 
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alunos que estudem no concelho, sendo que poderão consultar o 

Regulamento e a calendarização do Programa Municipal de Atribuição de 

Bolsas ao Ensino Superior para submissão da candidatura em 

https://www.chaves.pt/pages/184. ------------------ 

c) “Encontro de Ciência Maria Alves Paiva” - Sobre este assunto, o 

Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Auditório do 

Centro Cultural reuniu, nos passados dias 21 e 22 de outubro, alguns 

dos mais destacados cientistas do país para promover a Ciência e a 

Literacia Científica na comunidade flaviense e transmontana, numa 

iniciativa com uma participação de mais de 300 pessoas, na sua maioria 

docentes. ---------------------------------------------------------- 

Este Encontro constitui-se como um estímulo para se refletir mais 

sobre questões relevantes da sociedade moderna e evolução da mesma, 

sendo possível perceber que também nos territórios do interior é 

possível, desejável e necessário desenvolver iniciativas de ciência 

que potenciem mais conhecimento naquilo que são as nossas 

responsabilidades em vários domínios desde o património, a educação, 

a ciência, a cidadania nesta multidiversidade que queremos ajudar a 

construir. --------------------------------------------------------- 

Uma iniciativa organizada pela Universidade do Minho e o Município de 

Chaves cujo programa integrou como oradores Alexandre Quintanilha, 

Carlos Leal Gomes, João Paiva, Júlio Machado Vaz, Manuel Sobrinho 

Simões, Zita Martins e Teresa Paiva, numa abordagem de temas 

científicos relacionados com o quotidiano. -------------------------- 

d) “"Olhares Modernos. O retrato da Pintura, escultura e desenho (1919-

1950)” no MACNA” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves inaugura, no próximo dia 

28 de outubro, pelas 17h30, a mais recente exposição do Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso, intitulada de "Olhares Modernos. O retrato 

da Pintura, escultura e desenho (1919-1950)”, com a curadoria de Maria 

de Aires Silveira. -------------------------------------------------- 

Esta mostra surge de um protocolo estabelecido entre a DGPC e a Câmara 

Municipal de Chaves, através do Museu Nacional de Arte Contemporânea, 

Chiado (MNAC), uma entidade de referência museológica constituída por 

uma vasta coleção de arte, com o objetivo de promover a difusão, 

investigação e a descentralização da cultura. ----------------------- 

O espólio apresentado aborda a estética do retrato e estabelece uma 

continuidade programática com a anterior exposição do MNAC, “Dilema 

de ser e parecer: o retrato na pintura, fotografia e escultura (1850- 

1916).” ------------------------------------------------------------ 

Com cinco lógicas de pensamento e representação diferentes, estarão 

em exibição cerca de 70 obras, de 45 artistas, dos quais se destacam 

Eduardo Viana, Carlos Botelho, Paulo Ferreira, José Tagarro e Querubim 

Lapa. -------------------------------------------------------------- 

Segundo a curadora esta exposição não demonstra “preocupação por 

divisões cronológicas, deixa-se transparecer a vontade de registar 

identidades, captar expressões e até uma poética fantasista, mas 

também a importância da revelação dos modelos representativos das 

mudanças sociais e o diálogo entre o retrato e os espaços envolventes, 

entre a figura e a paisagem, desde 1910 a 1950”. -------------------- 

A cedência temporária destas obras, por parte do MNAC, permitirá 

estimular a criação artística de todos os amantes de arte, que poderão 

visitar a exposição até dia 30 de julho de 2023. -------------------- 

e) “Feira dos Santos reafirma tradição secular” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que durante quatro 

dias, de 29 de outubro a 1 de novembro, o concelho volta a ser palco 

https://www.chaves.pt/pages/184
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da tradicional Feira dos Santos, o grande acontecimento socioeconómico 

e cultural da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. ---------------- 

Realizada desde tempos que se vão perdendo na memória, a “Feira dos 

Santos” constitui, hoje, para as gentes do Alto Tâmega e 

particularmente para os flavienses, o ex-libris festivo da cidade e 

região, que ano após ano recebe mais de 500 expositores e milhares de 

visitantes, de todo o país, mas também da vizinha Espanha. ---------- 

Os “Santos”, como popularmente se conhecem, repetem-se anualmente, 

quando outubro expira e novembro começa. Por uns dias, a Feira dos 

Santos transforma o espaço público em que se realiza e a realidade do 

local, tornando as ruas da cidade em espaços de convivência, repletos 

de sons, cheiros e movimentos, numa agitação que marca tudo e todos. 

O evento é de organização conjunta pela Associação Empresarial do Alto 

Tâmega (ACISAT) e Município de Chaves. ------------------------------ 

 

 

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

PRIMEIRO), CARLOS AFONSO DE MOURA TEIXEIRA. ------------------------- 

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

Primeiro), Carlos Afonso de Moura Teixeira, tendo começado a sua 

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

Aproveitou a oportunidade para felicitar o Senhor Presidente da 

Câmara, pelo seu aniversário. --------------------------------------- 

Felicitou, também, o Município de Chaves pelo investimento realizado 

no Centro de Recolha Oficial de Animais de Chaves – CROAC -, que coloca 

Chaves na linha da frente da causa animal, bem como felicitou e 

apresentou um reconhecimento a todos os voluntários do nosso concelho 

que de forma abnegada e desinteressada se dedicam a defender a causa 

animal. ------------------------------------------------------------ 

Terminado a sua intervenção, felicitou, ainda, o Executivo Municipal, 

o Instituto Politécnico de Bragança e a Escola Superior de Enfermagem 

Cruz Vermelha Portuguesa — Alto Tâmega, pela dinamização do ensino 

superior, no Alto Tâmega e em particular no Concelho de Chaves, 

fazendo, apenas, um pequeno reparo/comentário à forma como a 

comunicação institucional do Município se refere ao ensino superior 

em Chaves, sendo sua opinião que tem sido atribuído um maior destaque 

ao Instituto Politécnico de Bragança, o que lhe parece de alguma forma 

desmerecedor pelo mérito da Escola Superior de Enfermagem Cruz 

Vermelha Portuguesa — Alto Tâmega, pois trata-se de uma instituição 

com tradição, tendo formado imensos quadros da nossa terra, e tem tido 

imenso valor, temos enfermeiros nos hospitais portugueses e por esse 

mundo fora que muito nos prestigiam, mas o essencial aqui, é felicitar 

estas duas instituições pelo ensino superior em Chaves. ------------- 

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

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

da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------- 

O concelho não dispôs, durante um largo período de tempo, de uma 

resposta adequada no que à causa animal diz respeito, sendo que a 

única existente no concelho, vinha a ser facultada pela Associação dos 

Amigos dos Animais de Chaves, que desenvolveu durante esse período um 

trabalho meritório e que merece ser enaltecido pela comunidade. ----- 

Até ao ano de 2017 havia uma espécie de negação por parte dos 

sucessivos executivos municipais do PSD, sendo que o Executivo 

liderado pelo Partido Socialista reconheceu a existência de um 

problema real para toda a comunidade, que se traduzia na presença de 

matilhas de cães que deambulavam pela cidade e que pontualmente 

motivavam questões de segurança. ------------------------------------ 
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Nesse contexto, foi necessário encontrar uma estratégia de intervenção 

rápida. Numa primeira fase, em parceria com a Associação dos Amigos 

dos Animais de Chaves, mediante a concessão de apoio financeiro, para 

que esta pudesse contratar um trabalhador que prestasse assistência 

aos animais, mas também para a aquisição de alimentos, e, ainda, a 

contratualização de dezenas de esterilizações de animais, uma vez que 

se constituía absolutamente essencial no plano definido para o 

controlo da população de animais no Concelho, tendo o Município de 

Chaves apresentado sucessivas candidaturas a fundos comunitários para 

o efeito. Hoje é possível afirmar que, nos últimos dois anos, se 

verificou uma transformação neste domínio através do controlo da 

população animal, em resultado do incremento pleno das várias etapas 

da estratégia definida. --------------------------------------------- 

No exato momento em que se assiste ao regozijo da comunidade em 

uníssono, com a construção do Centro Oficial de Animais de Chaves 

(CROAC, torna-se absolutamente relevante enaltecer o trabalho 

meritório e abnegado, levado a cabo na defesa da causa dos animais, 

desenvolvido pela Associação dos Amigos dos Animais de Chaves, bem 

como da Senhora Vereadora, Paula Chaves, enquanto responsável pelas 

áreas da saúde e cuidado animal, e da Senhora Veterinária Municipal, 

Cristiana Morais.--------------------------------------------------- 

Relativamente ao Ensino superior enunciado pelo Senhor Vereador, 

importa levar a cabo, numa primeira fase, uma pequena contextualização 

sobre o assunto para posteriormente concretizar um conjunto de 

conclusões correspondentes. ----------------------------------------- 

Durante muitos anos, o Partido Social Democrata afirmou e até 

introduziu sinalética de toponímia em estradas do concelho, a 

indicação da existência de uma Escola Superior de Saúde, sendo que se 

tratava de um verdadeiro engodo, uma vez que a mesma nunca existiu. - 

A Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa — Alto Tâmega foi 

oficialmente criada em outubro de 2021, em resultado do mérito, 

dedicação e compromisso dos Órgãos Diretivos da Cruz Vermelha 

Portuguesa, mas também, do conjunto de profissionais integrados na 

própria Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa — Alto 

Tâmega. ------------------------------------------------------------ 

Sobre o presente assunto importa recordar que foi, em 2018, que o 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves, no exercício de funções de 

Presidente da Direção da “Associação Promotora do Ensino de Enfermagem 

de Chaves”, assumiu a responsabilidade de resolver um processo de 

degradação acentuado da única instituição de ensino superior 

instanciada no Alto Tâmega e Barroso, tendo liderado o processo de 

transmitição a Escola Superior de Enfermagem Dr. 

José Timóteo Montalvão Machado à Cruz Vermelha Portuguesa, em função 

da sua melhor condição para liderar um processo de transformação desta 

instituição em concreto, podendo hoje concluir-se que se tratou de uma 

decisão acertada.--------------------------------------------------- 

Aliás, o Município de Chaves, representado pelo Vice-presidente da 

Câmara, Dr. Francisco Chaves de Melo, enquanto membro da Comissão 

Instaladora, acompanhou todos os passos e diligências da transferência 

da Escola Superior de Enfermagem, Dr. José Timóteo Montalvão Machado 

para a Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa — Alto 

Tâmega. ------------------------------------------------------------ 

Recorda, que, em 2017, a Escola Superior de Enfermagem Dr. 

José Timóteo Montalvão Machado se encontrava num processo de agonia e 

acelerada degradação, não conseguindo atrair alunos suficientes para 

as vagas de que dispunha, nem capacidade para captar professores 

doutorados que conferissem idoneidade científica para efeito de 
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prossecução das metas definidas pela entidade acreditadora, sendo que 

tal premissa se constituía como um problema crítico e de difícil 

superação. --------------------------------------------------------- 

Pelo conjunto de argumentos aduzidos, considera inaceitável dizer que 

a Autarquia não dá o merecido destaque, quando, inclusive, foi o 

próprio enquanto Presidente da Direção que liderou este processo de 

transformação da instituição. O processo em causa foi unânime e bem-

sucedido, conduzido por si e pelo Dr. Francisco George, à data 

Presidente da Cruz Vermelha Nacional que, felizmente, desde 2019, tem 

permitido dar passos decisivos e importantes. ----------------------- 

O atual Executivo Municipal forneceu, ao longo de todo o processo, o 

aporte e o apoio necessário para que a escola se encontre hoje num 

patamar de excelência e no trilho de sucesso, ao contrário do processo 

encontrado em outubro de 2017. -------------------------------------- 

Durante os 16 anos de governação autárquica do Partido Social 

Democrata, a comunidade flaviense assistiu à desagregação, consequente 

irrelevância e extinção do ensino superior em Chaves, através do 

encerramento do Polo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e 

da degradação acentuada da Escola Superior de Enfermagem. -----------  

Felizmente, que, em 2018, em resultado da perceção generalizada que a 

“UTAD” não possuía nenhuma vontade de retomar o processo de discussão 

em torno da reabertura da oferta de ensino superior público no 

território do Alto Tâmega, os autarcas iniciaram uma ação concertada 

que visava construir as bases de um estratégia sustentada que tinha 

como desiderato a devolução do ensino superior público através do 

Instituto Politécnico de Bragança. E foi nesse contexto que se criou 

a Associação “Aquavalor – Centro tecnológico da água” -, integrada 

recentemente na rede nacional de laboratórios colaborativos, um 

projeto interessantíssimo de enorme potencial na perspetiva da 

investigação, do conhecimento e da formação, que contribuirá 

indubitavelmente para o desenvolvimento do conhecimento e inovação no 

território. -------------------------------------------------------- 

A criação no Alto Tâmega da Escola Superior de Hotelaria e Bem Estar, 

decisão tomada, ainda, pelo anterior Ministro da Ciência e Ensino 

Superior, Manuel Heitor, permitiu criar uma escola dentro do Instituto 

Politécnico de Bragança, com sede em Chaves, que conta já com a oferta 

de uma Licenciatura em Fisioterapia, frequentada neste ano letivo por 

29 estudantes, que se juntam aos cursos de “CTESP”, numa comunidade 

educativa de aproximadamente 100 alunos. ---------------------------- 

Neste domínio, era sua expectativa que o Senhor Vereador viesse 

felicitar e enaltecer o trabalho levado a cabo pelo Instituto 

Politécnico de Bragança, pela Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha 

Portuguesa — Alto Tâmega, mas também à Câmara Municipal de Chaves pelo 

sucesso do plano estratégico desenhado em 2018. --------------------- 

Para terminar, refere que acredita firmemente que os nossos cidadãos 

são sensatos e esclarecidos e sabem distinguir bem aqueles que fazem 

e empreendem, dos outros quem apenas prometeram e nada fazem ou 

fizeram. ----------------------------------------------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, o Senhor Vereador da Coligação 

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

tendo sobre a matéria referido que o Partido Social Democrata, felicita 

quer o Instituto Politécnico de Bragança quer a Escola Superior de 

Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa — Alto Tâmega, porque é seu 

entendimento que não se deve distinguir o ensino público do ensino 

privado, sendo ambos casos ensino superior. ------------------------- 
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O que disse e reafirma felicita todas as instituições pelo arranque 

do ano letivo, felicitam também todos os alunos, que vêm estudar para 

Chaves sejam eles estudantes do ensino superior público e/ou 

estudantes do ensino superior privado, não diferenciando 

ideologicamente o tipo de ensino superior, era essa nota, e essa 

felicitação para ambas as instituições de ensino superior. ---------- 

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

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

da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------- 

Entende a dimensão ideológica enunciada, mas no caso em concreto não 

se aplica de nenhuma forma, sendo que esse facto se expressa no 

relacionamento e nas articulações quotidianas que se mantêm com as 

intuições em causa. A última intervenção do Senhor Vereador evidencia 

a dificuldade em perceber o papel do Município de Chaves no processo, 

o que no caso é compreensível, em função do sucesso alcançado através 

da ação do Executivo Municipal. -------------------------------------

-Aproveitou, ainda, para concretizar uma última reflexão sobre o 

assunto. O Partido Social Democrata de Chaves adota, de forma cada vez 

mais recorrente, a estratégia da “velha política”, ou seja, quando 

alguma coisa corre mal no concelho, mesmo que a responsabilidade não 

se encontre na esfera do Município e/ou dos seus órgãos, a culpa é 

sempre da Câmara e mais concretamente do seu Presidente. Quando os 

resultados são bons e de sucesso, a mensagem transmitida 

consecutivamente é a de que a Câmara Municipal não teve nenhuma 

intervenção, participação ou mérito nos processos e que, por esse 

facto, nada teve a ver com o assunto e não deve ser reconhecida. ---- 

Para terminar, refere, mais uma vez, que acredita firmemente que os 

nossos cidadãos são sensatos e esclarecidos e sabem distinguir bem 

aqueles que fazem e empreendem, dos outros quem apenas prometeram e 

nada fazem ou fizeram. ---------------------------------------------- 

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

 
 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 13 de outubro de 2022. ------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

II 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE UMA QUEDA 

REQUERENTE: JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES FERREIRA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

205/DAG/2022. ------------------------------------------------------ 



                                                                F. 108 

                                                                  _____________________ 

 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes----------------------------------------------------- 

1) Através de comunicação eletrónica com o registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local sob o NIPG n.º 

12065/22, de 06/07/2022, José Joaquim Rodrigues Ferreira veio 

solicitar a assunção de responsabilidade, por parte deste Município, 

para tal invocando que “(…) no dia 04/07/2022, por volta das 16,15 

horas dei uma queda provocada por um desnível (provocado após uma 

rotura da conduta de água, ocorrida no dia 01/07/2022) entre o passeio 

e a estrada sita na Avenida do Estádio, o referido desnível situa-se 

em frente à firma Tavares e Moreira na passagem de peões (…)”.------- 

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

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 15/09/2022, a qual 

recaiu sobre o teor da informação técnica n.º 174/DAG/2022, de 

07/09/2022, veio aquele órgão municipal manifestar a intenção de 

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

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

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

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

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

Procedimento Administrativo (aprovado em anexo pelo Decreto Lei 

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

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

observação ou sugestão, na legítima tentativa de inverter o sentido 

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

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

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

II) Proposta-------------------------------------------------------- 

Destarte, e tendo em linha de consideração as razões de facto e de 

direito acima expostas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada 

a seguinte estratégia procedimental:---------------------------------  

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão 

definitiva, consubstanciada no indeferimento do pedido formulado pela 

requerente, com base nas razões expostas na informação técnica n.º 

174/DAG/2022, documento cujo teor, por razões de brevitatis causae, 

aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais 

e que se anexa à presente informação;-------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º, do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

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

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

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

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

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

Chaves, 11 de outubro de 2022.--------------------------------------- 

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

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

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

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

NEGREIRO, DE 11/10/2022---------------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

13/10/2022 ---------------------------------------------------------  
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À reunião de executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

à proposta 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. EMISSÃO DE PARECER ACERCA DA PROPOSTA DE ESCALAS DE TURNOS PARA O 

ANO CIVIL DE 2023. INFORMAÇÃO N.º 214/DAG/2022. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Através de mail da Senhora Diretora do Departamento de Saúde 

Pública da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., de 

14/10/2022, foi solicitado ao Município de Chaves a emissão de parecer 

acerca da proposta de escalas de turnos para o ano civil de 2023, 

conforme mapa anexo. ------------------------------------------------ 

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

II – Enquadramento Legal -------------------------------------------- 

3. Atenta a matéria em apreço, importa chamar à colação a previsão 

constante no artigo 3.º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, 

na ulterior redação, o qual determina que: -------------------------- 

“1 - As associações representativas das farmácias propõem à 

administração regional de saúde territorialmente competente (ARS), até 

ao dia 30 de setembro, as escalas de turnos de serviço permanente e 

de regime de disponibilidade, adiante designadas por escalas de 

turnos, para o ano seguinte. ---------------------------------------- 

2 - A ARS solicita, à câmara municipal territorialmente competente 

(CM), parecer sobre a proposta referida no número anterior, que deve 

ser emitido até ao dia 30 de outubro. ------------------------------- 

3 - Após a receção do parecer da CM ou caso o mesmo não seja emitido 

durante o prazo legal, a ARS aprova, até ao dia 30 de novembro, as 

escalas de turnos para o ano seguinte, nos termos do artigo 14.º do 

Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março, na redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 7/2011, de 10 de janeiro. ----------------------------------- 

4 - A ARS envia ao INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), à CM, às associações 

representativas das farmácias e às farmácias do município, até ao dia 

30 de novembro, as escalas de turnos aprovadas para o ano seguinte. - 

5 - As comunicações entre as entidades previstas no presente artigo 

devem ser feitas, sempre que possível, através de formato eletrónico.” 

Destarte, e considerando que: --------------------------------------- 

a) O mapa das escalas de turnos das Farmácias de Serviço do Concelho 

de Chaves, especialmente por chamada após as 21h, resulta de proposta 

apresentada ao abrigo do disposto no n.º 1 do enunciado artigo 3.º da 

Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, na ulterior redação; ------ 

b) Compete à câmara municipal territorialmente competente, nos termos 

da previsão constante no n.º 3 do enunciado artigo 3.º da Portaria n.º 

277/2012, de 12 de setembro, na ulterior redação, emitir parecer sobre 

a proposta antes indicada, até ao dia 30 de outubro, o qual deve ser 

remetido para os endereços directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt e 

anabela.lobo@arsnorte.min-saude.pt; -------------------------------- 

c) Atento o enquadramento legal em vigor e o procedimento legalmente 

fixado para o efeito, importa salvaguardar o interesse público 

subjacente ao funcionamento das farmácias do Concelho de Chaves, quer 

em regime permanente quer em regime de disponibilidade; ------------- 
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É de julgar que a proposta ora em análise, previamente apresentada 

junto da Administração Regional de Saúde territorialmente competente 

pelas associações representativas das farmácias, dá cumprimento ao 

enquadramento legal em vigor e ao interesse público do serviço a 

prestar aos cidadãos, encontrando-se reunidas as condições para 

emissão do parecer favorável para o efeito. ------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que, após superior 

sancionamento da presente informação técnica, seja a mesma objeto de 

deliberação pela Câmara Municipal, especialmente traduzida no 

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

a) Emissão de parecer favorável acerca da proposta de escalas de turnos 

para o ano civil de 2023 das Farmácias de Serviço do Concelho de 

Chaves, especialmente por chamada após as 21h, à luz da previsão 

constante no n.º 1 do enunciado artigo 3.º da Portaria n.º 277/2012, 

de 12 de setembro, na ulterior redação, conforme mapa anexo ao mail 

remetido Senhora Diretora do Departamento de Saúde Pública da 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., de 14/10/2022; ------ 

b) No estrito cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da 

Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, na ulterior redação, deverá 

tal deliberação ser notificada junto do Departamento de Saúde Pública 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., através dos 

endereços directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt e 

anabela.lobo@arsnorte.min-saude.pt; -------------------------------- 

c) De imediato, envio do presente assunto, agora acompanhado pela 

presente  Informação, para o gabinete do Presidente da Câmara, Dr. 

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

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

Chaves, 17 de outubro de 2022 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Carla Negreiro) ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

18/10/2022 ---------------------------------------------------------  

À reunião de 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. ACISAT – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO TÂMEGA INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº 201/DAG/STL/22 --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.Considerando que a ”Associação Empresarial do Alto Tâmega” com sede 

no Beco do Trem (Pavilhão Expoflávia) Apartado 113 Chaves,  Concelho 

de Chaves, veio solicitar a este Município a respetiva licença especial 

de ruído para os eventos e concertos inseridos na “Feira dos Santos 

2022”, que terá lugar nos dias 28,29,30, 31 de outubro e 1 e 2 de 

novembro de 2022. --------------------------------------------------

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

Empresarial do Alto Tâmega” solicitou, também, a isenção do pagamento 

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

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

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

mailto:anabela.lobo@arsnorte.min-saude.pt
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3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

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

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

3.2 Nesta conformidade, n.º 2, do art. 24º do aludido instrumento 

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

“As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

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

3.3 – Mais, em 7 de outubro de 2019 foi celebrado entre o Município 

de Chaves a ”Associação Empresarial do Alto Tâmega” uma adenda ao 

protocolo de cooperação, atenta a vigência subjacente, plasmada na 

cláusula 10.º do mesmo, tendo em vista a organização e realização da 

Feira Anual de Todos os Santos, como forma de “promover e fomentar as 

atividades económicas locais e regionais, valorizando o tecido 

empresarial e institucional, o artesanato, os produtos endógenos, o 

turismo e a cultura”, sendo suscetível a respetiva integração na 

previsão constante no n.º 3, do art. 24.º do enunciado regulamento 

municipal;  -------------------------------------------------------- 

3.4 Considerando ainda, que a decisão da eventual isenção do pagamento 

das taxas previstas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

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

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

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

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

3.5 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

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

         - Documento comprovativo da natureza de associação, constando 

do artigo 1.º dos respetivos Estatutos a natureza de “associação 

empresarial privada, sem fins lucrativos” ; ------------------------ 

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

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

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

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

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

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------- 

3.7 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada  beneficiar da isenção das respetivas taxas, 

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

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

3.8 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de €247,85 

(duzentos e quarenta e sete euros e oitenta cinco cêntimos);  

II – 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 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 2 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 
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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, 21  de  outubro  de  2022 ---------------------------------- 

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

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

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

NEGREIRO, DE 21/10/2022---------------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

24/10/2022 ---------------------------------------------------------  

À reunião de 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 

 

 

1.1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº15/2022. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ 

Nº193/2022---------------------------------------------------------- 

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, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO NATÁLIA CRUZ DE 2022.11.11------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

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

11.10.2022. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSONº23/2021.PRORROGAÇÃO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/

SHSDPC/Nº194/2022--------------------------------------------------- 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 2. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO NATÁLIA CRUZ DE 2022.10.11------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

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

11.10.2022. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº16/2022. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC 

/Nº195/2022--------------------------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO NATÁLIA CRUZ DE 2022.10.11------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

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

12.10.2022. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

  

1.4. TRANSMISSÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO POR FALECIMENTO DO 

INQUILINO E REAJUSTAMENTO DE RENDA INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº 

199/2022. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO NATÁLIA CRUZ DE 2022.10.13------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

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

14.10.2022. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.5. PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO 

– DECRETO-LEI Nº21/2019, DE 30 DE JANEIRO, NA ULTERIOR REDAÇÃO – CESSÃO 
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DA POSIÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

(AGRUPAMENTO FERNÃO DE MAGALHÃES). INFORMAÇÃO N.º119/DEAS-UE/2022. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação: ---------------------------------- 

1 – Considerando que, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, veio a ser consagrada 

a delegação de competências, para os municípios, tendo sido assumidas, 

também pelo Município de Chaves, tais competências, a partir de 1 de 

abril de 2022, em sintonia com o enunciado imperativo legal; -------- 

2 – Tendo em vista tal operacionalização, o Município de Chaves, quanto 

à cessão da posição contratual nos contratos duradouros, adotou a 

prerrogativa legal estatuída na alínea b), do artigo 64.º do já 

enunciado diploma legal, tendo comunicado ao IGeFE - Instituto de 

Gestão Financeira da Educação, I.P. (adiante IGeFE); ---------------- 

3 – Considerando que, de tal entendimento, decorria a intenção de que 

todos os contratos em vigor, nos Agrupamentos de Escolas do concelho 

de Chaves, referentes ao fornecimento de bens e serviços duradouros, 

em vigor, continuariam a ser assumidos pelo respetivo agrupamento até 

ao termo da sua vigência, devendo, para o efeito, o IGeFE promover a 

necessária dedução às transferências mensais a efetivar para o 

Município de Chaves, a favor dos respetivos Agrupamentos de Escolas; 

4 – Considerando que, a enunciada operacionalização não foi levada a 

efeito pelo IGeFE, resultando instabilidade nos respetivos 

Agrupamentos de Escolas que começaram a dar nota de não estarem a ser 

cumpridas as obrigações atempadas de pagamento, no âmbito dos 

contratos de fornecimento de bens e serviços duradouros, por 

constrangimentos de tesouraria, comprometendo seriamente a execução 

dos mesmos, com potencial prejuízo do regular funcionamento das 

escolas; ----------------------------------------------------------- 

5 – Considerando que, após reiterada comunicação junto do IGeFE, pelo 

Município de Chaves, e posteriormente junto da DGESTE, não teve lugar 

qualquer efeito no que concerne à metodologia adotada e devidamente 

comunicada, à luz da previsão constante na alínea b), do artigo 64.º 

publicação do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação, revelou-se necessário reponderar a posição perfilada, atenta 

a crescente instabilidade verificada no funcionamento dos respetivos 

Agrupamentos de Escolas e, bem assim, a ausência de capacidade do 

IGeFE em operacionalizar a enunciada metodologia legalmente prevista; 

6 – Por conseguinte, e assim capitulando, o Município entendeu 

despoletar a promoção de mecanismo alternativo – cessão da posição 

contratual -, com efeitos retroativos ao dia 1 de abril de 2022, em 

todos os contratos de fornecimento de bens e serviços de caráter 

duradouro, a que alude a alínea a) do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, que se encontravam em 

vigor nos respetivos Agrupamentos de Escolas, tendo em vista a 

reposição da normalidade e estabilidade no funcionamento das escolas; 

7 – Neste contexto, veio a ser produzida informação nº83/DEAS/2022, 

através do qual foi anexo quadro sinóptico, com identificação dos 

contratos em referência, tendo em vista da elaboração de adendas, 

titulando a cessão da posição contratual nos contratos estabelecidos 

com os respetivos agrupamentos de escolas, que ainda se encontram em 

vigor e relativos a fornecimentos de bens e serviços de carácter 

duradouro, por forma a consumos ocorridos desde 1 de abril de 2022. -  

II – Dos contratos objeto da cessão da posição contratual: ---------- 

1 – Considerando que na sequência da elaboração, pela DEAS, de quadro 

sinótico com identificação dos contratos de fornecimento de bens e 
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serviços de carácter duradouro, em vigor nos respetivos Agrupamentos 

de escolas, de acordo com os termos previstos no art.º 64º, do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, vieram a ser 

produzidas as adendas aos contratos, determinando a cessão da posição 

contratual ao Município de Chaves, junto dos respetivos 

fornecedores/prestadores; ------------------------------------------ 

2 - Considerando que, no âmbito de tais contratos e até ao termo da 

sua vigência, o Município passou a suportar os encargos mensais 

referentes a consumos desde 1 de abril do corrente ano, após necessária 

confirmação, pelos serviços da DEAS, por aposição nos respetivos 

títulos de despesa apresentados por cada agrupamento de escolas, 

agrupando-se, tais despesas na correspondente conta de analítica, por 

centro de custo, desagregada, para o efeito, no âmbito da contabilidade 

de gestão desenvolvida na aplicação contabilística de suporte ao 

SNC_QAP, em uso no Município; --------------------------------------- 

3 – Considerando que, para além das adendas celebradas, titulando a 

cessão da posição contratual, em contratos de fornecimento de bens e 

serviços de caráter duradouro, subsistem outros contratos, celebrados, 

em data anterior à transferência de competências em matéria de 

educação, para os Municípios, entre os respetivos agrupamentos de 

escolas e o Município de Chaves, no âmbito do fornecimento de produtos 

de limpeza e que carecem de regularização; -------------------------- 

4 - Considerando que, no passado dia 15 de junho de 2022, no decorrer 

de uma reunião de trabalho, no seguimento de orientações superiores e 

onde estiveram presentes os seguintes intervenientes, a saber: ------ 

-  Diretor do Agrupamento de Escolas Fernão Magalhães, Mário Carneiro; 

- Serviços administrativos da escola FM, Sr. Paulo Morais; --------- 

- Anterior Chefe da DEAS, Paula Cabugueira; ------------------------- 

- Chefe da DGF, Márcia Santos; -------------------------------------- 

- Chefe da UE, Zuleika Rodrigues; ----------------------------------- 

 Foi comunicado pelo Agrupamento de escolas que, o contrato de 

fornecimento de material de higiene e limpeza era um contrato de 

fornecimento continuado, em função das necessidades, ou seja, o 

pagamento ao fornecedor só tinha lugar se, de facto, fossem 

encomendados os aludidos produtos.   Considerando que, a questão do 

contrato em causa já tinha sido alvo de debate interno, foi de 

entendimento, de todos os intervenientes presentes, que o procedimento 

a adotar é o seguinte: ---------------------------------------------- 

1º Identificar as necessidades dos produtos de limpeza, por parte do 

Agrupamento; ------------------------------------------------------- 

2º Preencher o modelo de RQI em uso no Município. ------------------- 

5 – Considerando que, por lapso, não foi enviado para a DEAS o contrato 

realizado entre o agrupamento de escolas Fernão de Magalhães e o 

prestador Higitotal – Sistema e Produtos de Higiene, Lda., celebrado 

a 28 de fevereiro de 2022, e nunca foi referido a existência de faturas 

relativas ao mês de maio do corrente ano, entretanto enviadas para o 

Município no dia 13/10/2022. ---------------------------------------- 

III- Estratégia de atuação: ----------------------------------------- 

Face ao exposto e tendo em vista a máxima celeridade, salvaguardando 

o cumprimento dos aspetos legais e formais inerentes à 

operacionalização da cessão da posição contratual em todos os 

contratos de fornecimento de bens e serviços de caráter duradouro, em 

vigor nos respetivos Agrupamentos de Escolas do concelho, sugere-se a 

ponderação da seguinte estratégia de atuação: ----------------------- 

a) Elaboração de minuta de adenda ao contrato identificado e 

respetivo cabimento da despesa associada aos encargos a assumir pelo 
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Município, tendo em vista acautelar a formalização da cessão da posição 

contratual à luz do artigo 324.º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Em caso de aprovação da presente proposta, pelo Sr. Presidente 

da Câmara, dever-se-á promover o agendamento à próxima reunião do 

órgão executivo municipal, para conhecimento. ----------------------  

c) Sequencialmente, dever-se-á notificar os interessados da decisão 

administrativa tomada e, bem assim, a recolha das competentes 

assinaturas às respetivas adendas aos contratos celebrados, 

legitimadoras da cessão da posição contratual. --------------------- 

À Consideração superior, ------------------------------------------- 

Chaves, 19 de outubro de 2022 -------------------------------------- 

A Chefe de Unidade de Educação ------------------------------------- 

Zuleika Rodrigues --------------------------------------------------

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

MINUTA ADENDA AO CONTRATO ------------------------------------------ 

RELATIVO ao “Fornecimento de Produtos de Limpeza” ------------------ 

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

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Higitotal – Sistemas e produtos de Higiene, Lda., número único de 

pessoa coletiva 504297040 e do registo comercial ….., com sede na Zona 

Industrial, Rua J, nº 137, 5370-210 Mirandela, com o capital social 

de ……. euros, neste ato legalmente representada por Sónia Patrícia 

Correia Costa, com residência profissional……….., titular do Cartão de 

Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de …… da mencionada 

sociedade, conforme poderes constantes na certidão permanente/…….., 

documento que fica arquivado em anexo ao presente contrato, adiante 

designada por Segundo Contratante; ---------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Fernão 

Magalhães e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado a 

28/02/2022, um contrato de fornecimento de fornecimento de produtos de 

limpeza, com efeitos a partir de 28/02/2022, pelo montante de 

€4.292,79, acrescido do IVA à taxa em vigor, para vigorar até 

31/12/2022; --------------------------------------------------------- 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município de 

Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia de 

competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, por 

razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, que 

se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação;  ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º…….., da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de……., aprovada 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de despacho de 
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…….. de 2022 nela exarado,  encontram-se salvaguardados os pressupostos 

constantes do artigo 324.º do Código dos Contratos Públicos, dada a 

cessão da posição contratual ser a favor de outro contraente público 

e, por maioria de razão, a mesma se encontrar legalmente prevista no 

retrocitado artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de produtos de limpeza 

objeto do Contrato nº ……… mantendo os ambos os contratantes, perante 

si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes a tal 

contratação. ------------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. --------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante.  ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

20/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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

Proceda-se em conforme preconizado na mesma.  ----------------------- 

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

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

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

 

 

1.6. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE CHAVES - ANO LETIVO 2022/2023. INFORMAÇÃO N.º110/DEAS-

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.Enquadramento ---------------------------------------------------- 

O Município de Chaves tem apoiado financeiramente o desenvolvimento 

dos Planos de Atividades dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 

Chaves, para a concretização das atividades aí previstas e que, 

previamente, comunicam ao Município. -------------------------------- 

Considerando que, no ano letivo 2021/2022, os referidos apoios foram 

no valor de:  ------------------------------------------------------- 

2.000,00€ para as atividades do ensino secundário; ------------------ 

3.000,00€ para as atividades do ensino básico; ---------------------- 

7.50€ por aluno, para as atividades da Educação Pré-Escolar e do 1º 

Ciclo. ------------------------------------------------------------- 

Considerando a orientação superior para prever um acréscimo de 10%, 

para o ano letivo 2022/2023, passando os apoios para os seguintes 

valores:  ----------------------------------------------------------- 

2.200,00€ para as atividades do ensino secundário:  ----------------- 
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3.300,00€ para as atividades do ensino básico; ---------------------- 

8,25€/aluno, para as atividades da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo. 

2.Fundamentação ---------------------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a alínea u), do nº1, do Artigo 33º, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “Apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou 

outra de interesse para o município”; ------------------------------- 

3.Proposta --------------------------------------------------------- 

Assim, propõe-se, referente ao ano letivo 2022/2023, o seguinte: --- 

1. Que seja atribuído a cada um dos três Agrupamentos de Escolas do 

Concelho (Dr. Júlio Martins, Dr. António Granjo e Fernão Magalhães), 

o montante de 2.200,00€ (dois mil e duzentos euros) para as atividades 

do ensino secundário, o montante de 3.300,00€ (três mil e trezentos 

euros), para as atividades do ensino básico e o montante de 8,25€ 

(oito euros e vinte e cinco cêntimos) por aluno, para as atividades 

da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo. ------------------------------ 

Estas verbas destinam-se a apoiar a execução das ações previstas no 

“Plano Anual de Atividades” de cada Agrupamento de Escolas; (Anexo I) 

Em consonância com o exposto, as verbas a transferir diretamente para 

os Agrupamentos de Escolas, de acordo com os valores referidos, são 

as mencionadas no quadro sinóptico: --------------------------------- 

O referido apoio financeiro é no valor total de 27.579,75€ (vinte e 

sete mil quinhentos e setenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos), 

sugerindo-se, que o mesmo, seja disponibilizado em duas prestações: 

uma em dezembro de 2022 e outra em março de 2023, de acordo com a 

seguinte tabela: ---------------------------------------------------- 
Agrupamento de 

Escolas  

Valor da 1ª prestação 

Dezembro 2022 

Valor da 2ª prestação 

Março 2023 

Valor Total 

Dr. Júlio Martins  

5.311,63€ 

 

5.311,62€ 

 

10.623,25€ 

 

Dr. António Granjo  

5.332,25€ 

 

5.332,25€ 

 

10.664,50€ 

Fernão Magalhães  

3.146,00€ 

 

3.146,00€ 

 

6.292,00€ 

Total 

 

 

13.789,88€ 

 

13.789,87€ 

 

27.579,75€ 

Assim e caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, 

tomo a liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------- 

b) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à 

próxima reunião de Câmara para deliberação;  ------------------------ 

Agrupamento de Escolas Verbas para apoiar o Plano de 

Atividades 

Valor Total 

 

Dr. Júlio Martins 

2.200,00€ 

3.300,00€ 

5.123.25€ 

 

 

10.623,25€ 

 

Dr. António Granjo 

2.200,00€ 

3.300,00€ 

5.164,50€ 

 

 

 

10.664,50€ 

 

Fernão Magalhães 

2.200,00€ 

3.300,00€ 

792,00€ 

 

 

 

6.292,00€ 

Total  

 

 

27.579,75€ 
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c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

executivo camarário, dever-se-á promover a devida publicitação, se 

aplicável, nos termos da Lei nº64/3013 de 27 de agosto. ------------- 

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

Chaves, 14 outubro de 2022 ----------------------------------------- 

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

Lídia Pinto -------------------------------------------------------- 

Anexo I - Apresentação de cálculos ---------------------------------- 

Em anexo: Nº de alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo por 

agrupamento de escolas ----------------------------------------------

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

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

2022.10.14. -------------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO NATÁLIA CRUZ DE 2022.10.14 -----------------------------

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz todos os requesitos 

legais e regulamentares sobre a matéria. À consideração superior. ---  

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

14.10.2022 --------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara para apreciação e decisão. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. RELATÓRIO DE GESTÃO “EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA “FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM CONFEÇÃO LOCAL E REFEIÇÕES 

TRANSPORTADAS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E CRIANÇAS DOS 

JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES – ANO LETIVO 

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

Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Elementos Identificadores ---------------------------------------- 

1.1- O referido contrato teve por objeto o fornecimento de refeições 

escolares, com confeção local e refeições transportadas, destinadas 

aos alunos das escolas do 1ºciclo e crianças dos Jardins de Infância 

da rede pública do Concelho de Chaves – ano letivo 2021/2022 e durante 

as interrupções letivas, ao abrigo das atividades de apoio à família. 

1.2- Foi designada como Gestor do Contrato a Técnica Superior, Lídia 

Pinto, mediante deliberação do Executivo Camarário de 19 de agosto de 

2021, com a função de acompanhar a execução do contrato. ------------ 

2. Antecedentes relevantes do procedimento de contratação pública --- 

2.1- Através da informação a decisão de contratar foi tomada pelo 

órgão executivo na sua reunião ordinária de 30 de junho de 2021, tendo 

sido aprovadas as peças de procedimento. ---------------------------- 

2.2- Para a adjudicação da prestação de serviços identificada em 

epígrafe, foi escolhido o processo adjudicatório “Concurso Público”, 

previsto na alínea a), do nº1, do artigo 20º do CCP. ---------------- 

2.3- A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação de Câmara de 19 de agosto de 2021. ------------------ 

2.4- O contrato celebrado de prestação de serviços foi no valor de 

216.105,75€,(duzentos e dezasseis mil, cento e cinco euros e setenta 

e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 

2.5- A execução do contrato teve início no dia 01 de setembro de 2021 

e término a 31 de agosto de 2022. ----------------------------------- 
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2.6- A Empresa EUREST prestou a favor do Município uma garantia 

Bancária N00418535, emitida pelo “O Novo Banco, S.A.”, no dia 27 de 

agosto de 2021, no valor de 6.483,17€, (seis mil, quatrocentos e 

oitenta e três euros e dezassete cêntimos) o que correspondeu a 3% do 

valor do fornecimento objeto do presente contrato. ------------------ 

2.7- O contrato com a Empresa EUREST (PORTUGAL) – Sociedade Europeia 

de Restaurantes, Lda. Pessoa coletiva número 500347506, foi celebrado 

no dia 01 de setembro de 2021. -------------------------------------- 

3. Condições relevantes de execução do contrato --------------------- 

a) Execução Física -------------------------------------------------- 

O contrato teve início no dia 01 de setembro de 2021 e decorreu de 

acordo com o previsto no caderno de encargos. ----------------------- 

O objeto do contrato consistia, de acordo com o estipulado no Caderno 

de Encargos, no fornecimento de refeições escolares, com confeção 

local e refeições transportadas, para os alunos das Escolas do 1º 

Ciclo e crianças dos Jardins de Infância da rede pública do Município 

de Chaves, conforme o previsto no anexo – A, do Caderno de Encargos. 

A quantidade previsível de refeições diárias a fornecer a cada 

estabelecimento de ensino, para o ano letivo 2021/2022, foi a constante 

no anexo – A, (Grupo de Escolas e Jardins de Infância, do C.E.), num 

total de 667 refeições/dia, no período letivo, e de 89 refeições/dia, 

durante as interrupções letivas. ----------------------------------- 

O número de refeições poderá ser ampliado ou diminuído, por crescimento 

ou diminuição do número de alunos. ---------------------------------- 

b) Prazo de execução do contrato ------------------------------------ 

Foi cumprido o prazo fixado no contrato, com início no dia 01 de 

setembro de 2021 e término a 31 de agosto de 2022. ------------------ 

c) Modificações objetivas ao contrato ------------------------------- 

Não se verificaram modificações objetivas ao contrato. -------------- 

d) Execução Financeira ---------------------------------------------- 

O encargo com a execução deste contrato foi no valor de 247.021,25€, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, dado o acréscimo do número de 

refeições e de acordo com o previsto no n.º 4, da clausula 1.ª, do 

contrato, que refere que “Poderá ser ampliado ou diminuído o número 

de refeições, por crescimento ou diminuição do número de alunos”. --- 

4. Monitorização da execução do contrato ---------------------------- 

4.1- O acompanhamento deste serviço foi realizado por um técnico 

nutricionista que, procedeu a visitas diárias à cozinha central e aos 

refeitórios escolares de forma a fiscalizar o cumprimento do caderno 

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

Para além destas visitas foram realizadas, mensalmente, auditorias de 

higiene e segurança alimentar. (ficha 1) ---------------------------- 

A execução do contrato, também, foi avaliada, semanalmente, pelo 

coordenador de cada estabelecimento de ensino, através do 

preenchimento de um relatório semanal de avaliação do serviço de 

refeições e enviado, via correio eletrónico, para a Unidade de 

Educação. ---------------------------------------------------------- 

(Ficha 2) ----------------------------------------------------------- 

No âmbito do acompanhamento da execução do presente contrato foi 

realizada uma reunião com o gestor do cocontratante a 11 de novembro 

2021. -------------------------------------------------------------- 

Na sequência do acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, 

em causa, foi aplicada uma sanção pecuniária, no valor de 265,65€, nos 

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

Encargos. ---------------------------------------------------------- 

O acompanhamento diário, realizado pelo técnico nutricionista, 

permitiu que o fornecimento de refeições, destinado aos alunos da 



                                                                F. 121 

                                                                  _____________________ 

 
educação pré-escolar e do 1.º Ciclo, fosse executado de acordo com as 

clausulas técnicas exigidas no caderno de encargos. ----------------- 

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

Chaves, 13 de outubro de 2022 --------------------------------------- 

Divisão de Educação e Ação Social ----------------------------------- 

Unidade Flexível de 3º grau de Educação ----------------------------- 

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

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

Em anexo: Ficha 1 e 2 -----------------------------------------------

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

14/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com o relatório supra. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. 

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

 

 

2 – CULTURA E TURISMO 

 

 

3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

 

3.1. CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O MUNICIPIO 

DE CHAVES E O GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES – ANO DE 2022. ------------- 

Foi presente, o relatório identificado em epígrafe, cujo teor aqui se 

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

14/10/2022 ---------------------------------------------------------  

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto neste relatório de execução. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com o relatório supra. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo.- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO CLUBE DE PRODUTORES DE 

BISAROS DE CHAVES - REQUERENTE: CLUBE DE PRODUTORES DE BISAROS DE 

CHAVES - MORADA: LARGO DA PRAÇA - MERCADO MUNICIPAL DE VIDAGO, LOJAS 

12 E 13, VIDAGO – 5425-328 VIDAGO – INFORMAÇÃO Nº 30/2022, DO 

ASSISTENTE TECNICO, DELMAR SARMENTO, DE 14/10/2022. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS -------------------------------------- 

Através do documento registado na Divisão de Apoio ao Investidor e 

Relações Externas desta Câmara Municipal no dia 14 de outubro de 2022, 

sob o n. º 6219, o Clube de Produtores de Bísaros de Chaves, vem 

solicitar um apoio financeiro, no valor de 2500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros), visando a realização do IX Concurso Concelhio de 

Suínos de Raça Bísara, a ter lugar na Feira dos Santos - 2022. ----- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 
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No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea o), do 

número 1, do artigo 33.º da Lei n. º 75/2013 de 12 de setembro, pode, 

legalmente, o executivo municipal deliberar sobre as formas de apoio 

a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente no apoio 

a atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra. ----------------------------------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1.  Considerando que o Clube de Produtores de Bísaros de Chaves 

(CPBC) tem como objeto social a promoção, formação e prestação de 

serviços aos produtores/criadores do concelho de Chaves, dinamizando 

todo o sistema integrado de criação de suínos de raça Bísara. ------- 

3.2. Considerando que a dinamização deste tipo de ações estimula a 

conservação desta raça e contribui para a dinamização do meio rural, 

diversificação da paisagem rural, riqueza nutricional dos seus 

produtos, preservação das tradições e enriquecimento da cultura 

gastronómica na região e país. ------------------------------------- 

3.3. Considerando que a produção de suínos desta raça é ainda 

considerada fundamental em termos estratégicos, uma vez que serve de 

alavanca impulsionadora de uma gastronomia que se quer de qualidade, 

com produtos reconhecidos e apreciados, de que são exemplo os enchidos 

da região. ---------------------------------------------------------- 

3.4. Face ao exposto, o pedido de atribuição de apoio financeiro à 

realização do 9.º Concurso Concelhio de Suínos de Raça Bísara, a 

decorrer na feira dos Santos 2022, poderá ser acolhido, mantendo o 

valor do apoio concedido no ano de 2021, 2500,00€ (dois mil quinhentos 

euros). ------------------------------------------------------------ 

3. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

(i) Que a presente proposta seja encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira (DGF), para atribuição do cabimento da despesa, inscrita 

na respetiva rubrica do Orçamento Municipal, aprovado para 2022, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

(ii) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de deferir o pedido de apoio financeiro, no 

montante de 2.500,00€ (dois mil quinhentos euros), com vista a apoiar 

a organização da IX Concurso Concelhio de Suínos de Raça Bísara, a ter 

lugar na Feira dos Santos - 2022; ----------------------------------- 

(iii) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 

(iv) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

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

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

Divisão de Gestão Financeira, para ulterior operacionalização. ------ 

À consideração da Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 14/10/2022. --- 

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 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 
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à Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, a aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves. ------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA RESPONSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE 14/10/2022  

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

 

 

2. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA, KARATE CLUBE ALTO TÂMEGA. PROPOSTA N.º 94/GAPV/2022. ---- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 - Considerando o pedido de apoio financeiro, para o ano de 2022, 

efetuado ao Município, pela entidade sedeada no concelho de Chaves, 

ASSOCIAÇÃO KARATE CLUBE ALTO TÂMEGA, com o NIF 501 683 950, com sede 

na Rua dos Aregos, n.º 1, em Chaves, concelho de Chaves, com o 

desiderato de executar de forma ampla o seu Plano de Atividades para 

o ano de 2022. ------------------------------------------------------ 

2 - Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

para a população, pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar 

físico e para o convívio da população. ------------------------------ 

3- Considerando que esta associação é promotora de atividades 

culturais, desportivas, recreativas e de convívio social, atuando 

positivamente na ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, 

imprimindo hábitos e motivações para a prática desportiva continuada. 

4 - Considerando que os apoio à entidade em referência se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

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

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

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015. ------------------------------------------------------ 

5 - Considerando, que no uso das competências determinadas pelo 

disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar 

apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município. ------------------ 

6 - Considerando que o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo, a celebrar com a associações, está excluído do âmbito de 

aplicação do Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições 

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

no entanto, sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, 

previstos no Artigo 1º A do CCP. ------------------------------------ 

7 - No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do 

contrato, o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, Maciel Duque, 

competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa 

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

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Que seja concedido um apoio financeiro à Associação Karate Clube 

de Chaves, no valor de 9.500,00€, (nove mil e quinhentos euros), a 

acrescer à subvenção pública, em espécie, no valor de 1.140,00€, 

referente à ocupação do pavilhão da Escola Nadir Afonso do Agrupamento 
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de Escolas Dr. Júlio Martins, ao abrigo do Regulamento de Funcionamento 

e Utilização do Pavilhão Municipal e outras instalações desportivas;- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 

a celebrar com esta entidade, conforme documentos anexos a esta 

proposta, devendo ser legitimado para a outorga, em representação do 

Município, dos referidos documentos; -------------------------------- 

c) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

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

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

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

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

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

- Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral para 

ulterior operacionalização; ----------------------------------------- 

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.02; ----------------------------------------------- 

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

Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos da 

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

Chaves, 6 de outubro de 2022 ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento; --------------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 

-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 

- Consentimento para consulta eletrónica da situação tributária das 

Finanças e Segurança Social; ---------------------------------------- 

- Registo do Beneficiário Efetivo da Associação. ------------------- 

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

MINUTA CONTRATO PROGRAMA de DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -------------- 

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

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

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

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

de … de ……… de 2022; ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

a Proposta nº 94/GAP/2022, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, referente 

ao ano económico de 2022; ------------------------------------------- 

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

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

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

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

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

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

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado 
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o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual se 

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

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

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

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que a ASSOCIAÇÃO KARATE CLUBE 

ALTO TÂMEGA, apresentou e este Município, referente ao ano 2022, na 

prática de atividades desportivas e recreativas, cujo plano de 

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

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

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

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2022. -------------------- 

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

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

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

Município de Chaves a _____________________________, é de _______ € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

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

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

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

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

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

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

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

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

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

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

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

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

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

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

designado como gestor do contrato, _______________, por deliberação 

de _________, com a função de proceder ao seu acompanhamento e 

monitorização. ----------------------------------------------------- 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2022. ------------------ 

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

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



                                                                F. 126 

                                                                  _____________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaves, … de ……………. de 2022. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “ASSOCIAÇÃO DE 

PEREGRINOS FLAVIENSES”. PROPOSTA N.º 96/GAPV/2022. ------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ----------------------------------------- 

1 – Considerando o pedido de apoio financeiro, para o ano 2022, 

efetuado ao Município, pela Associação de Peregrinos Flavienses, 

identificada com o NIPC 507 911 547, sedeada em Chaves, no Largo do 

Monumento – Edifício Nova York, Bloco 5, Sala 4, em Chaves com o 

desiderato de executar, de forma global, o seu Plano de Atividades 

para o ano de 2022. ------------------------------------------------- 

2 – Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

para a população, pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar 

físico e para o convívio da população. ------------------------------ 

3 - Considerando que esta associação é promotora de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, atuando positivamente 

na ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, imprimindo hábitos 

e motivações para a prática desportiva continuada. ------------------ 

4 - Considerando que a Associação de Peregrinos Flavienses, se encontra 

a utilizar um espaço na antiga escola primária do Campo de Cima, com 

a dimensão de 64 m2, sita no andar superior, conforme planta do 

existente, que se anexa à presente proposta; ------------------------ 

5 - Considerando que o pedido da entidade em referência se enquadra 

no Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de 

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

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

sancionado pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 

29 de abril de 2015. ------------------------------------------------ 

6 - Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

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

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

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse municipal, 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. ------ 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 
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Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Que seja apoiada a Associação, com o valor de 1.500,00 € (mil e 

quinhentos euros), a acrescer à subvenção pública, em espécie, no 

valor de 384,00 € / ano relativa à utilização de espaço municipal para 

albergar a sede da entidade suprarreferida; ------------------------- 

b) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

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

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

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

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.99; ----------------------------------------------- 

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

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

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, 06 de outubro de 2022 --------------------------------------- 

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

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

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento; --------------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 

-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 

- Consentimento para consulta eletrónica da situação tributária das 

Finanças e Segurança Social; ---------------------------------------- 

- Registo do Beneficiário Efetivo da Associação; -------------------- 

- Relatório do Gestor de Contrato referente ao ano anterior. -------- 

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

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

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

 

 

4. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E RECREATIVA DAS CONCERTINAS DO MONUMENTO. PROPOSTA N.º 

97/GAPV/2022. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 - Considerando o pedido de apoio financeiro, para o ano de 2022, 

efetuado ao Município, pela entidade sedeada no concelho de Chaves, 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DAS CONCERTINAS DO MONUMENTO, com o 

NIF 514 532 831, com sede no Edifício Nova York, Bloco 3 – Loja 2, em 

Chaves, concelho de Chaves, com o desiderato de executar de forma 

ampla o seu Plano de Atividades para o ano de 2022. ----------------- 

2 - Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

para a população, pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar 

físico e para o convívio da população. ------------------------------ 

3 - Considerando que esta associação é promotora de atividades 

culturais, recreativas e de convívio social, atuando positivamente na 

ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, imprimindo hábitos e 

motivações para a prática recreativa continuada. -------------------- 
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4 - Considerando que os apoio à entidade em referência se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

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

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

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015. ------------------------------------------------------ 

5 - Considerando, que no uso das competências determinadas pelo 

disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar 

apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município. ------------------ 

6 - Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação 

do Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições 

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

no entanto, sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, 

previstos no Artigo 1º- A do CCP; ----------------------------------- 

7 - Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro de, legalmente, o executivo municipal 

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

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

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Que seja concedido um apoio financeiro à Associação Cultural e 

Recreativa das Concertinas do Monumento, no valor de 1.500,00€, (mil 

e quinhentos euros); ------------------------------------------------ 

b) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

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

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

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

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

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

- Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral para 

ulterior operacionalização; ----------------------------------------- 

c) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.02; ----------------------------------------------- 

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

em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos 

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

Chaves, 06 de outubro de 2022 --------------------------------------- 

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

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

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento; --------------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 

-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 

- Consentimento para consulta eletrónica da situação tributária das 

Finanças e Segurança Social; ---------------------------------------- 

- Registo do Beneficiário Efetivo da Associação; -------------------- 

- Relatório do Gestor de Contrato referente ao ano anterior. -------- 

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 
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5. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO AO CENTRO CULTURAL E 

RECREATIVO DE VILELA DO TÂMEGA. PROPOSTA N.º 98/GAPV/2022. ---------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 - Considerando o pedido de apoio financeiro, para o ano de 2022, 

efetuada ao Município, pelo CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE VILELA DO 

TÂMEGA, NIPC 502 610 204, com sede na Rua da Calçada, freguesia de 

Vilela do Tâmega, concelho de Chaves, com o desiderato de executar o 

Plano de Atividades apresentado para o ano de 2022. ----------------- 

2 - Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

para os residentes e associados, pelo seu inquestionável contributo 

para o bem-estar físico e de convívio; ------------------------------ 

3 - Considerando que o objetivo desta entidade é a promoção cultural 

e recreativa dos seus associados, responder aos pedidos da comunidade, 

bem como oferecer um espaço de lazer a todos. ----------------------- 

4 - Considerando que o apoio às entidades em referência, se enquadra 

no Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de 

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

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

sancionado pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 

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

5 - Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação 

do Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições 

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

no entanto, sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, 

previstos no Artigo 1º- A do CCP; ----------------------------------- 

6 - Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro de, legalmente, o executivo municipal 

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

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

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente o “Centro Cultural e Recreativo de Vilela 

do Tâmega”, no montante de 6.000,00€ (seis mil euros); -------------- 

b) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à entidade 

peticionária; ------------------------------------------------------ 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

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

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

de Gestão Financeira para ulterior operacionalização; --------------- 

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da rubrica 

04.07.01.01, e em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação documentos 

contabilísticos da Divisão de Gestão Financeira. -------------------- 

Chaves, 07 de outubro de 2022 --------------------------------------- 

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

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

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

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

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



                                                                F. 130 

                                                                  _____________________ 

 
 

 

6. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E 

CULTURAL “LOBOS DO BRUNHEIRO”. PROPOSTA N.º 102/GAPV/2022. ---------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ----------------------------------------- 

1 – Considerando o pedido de apoio financeiro, para o ano 2022, 

efetuado ao Município, pela Associação Desportiva e Cultural “Lobos 

do Brunheiro”, identificada com o NIPC 515851205, sedeada no Bairro 

da Sobreira, freguesia de Vilar de Nantes, concelho de Chaves, com o 

desiderato de executar, de forma global, o seu Plano de Atividades 

para o ano de 2022. ------------------------------------------------- 

2 – Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

para a população, pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar 

físico e para o convívio da população. ------------------------------ 

3 – Considerando que se constitui como objeto da entidade a promoção 

e desenvolvimento de eventos de várias modalidades desportivas, em 

especial do atletismo, em articulação com instituições públicas ou 

privadas, nacionais e internacionais. ------------------------------- 

4 - Considerando que esta associação é promotora de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, atuando positivamente 

na ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, imprimindo hábitos 

e motivações para a prática desportiva continuada. ------------------ 

5 - Considerando que o pedido da entidade em referência se enquadra 

no Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de 

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

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

sancionado pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 

29 de abril de 2015. ------------------------------------------------ 

6 - Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

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

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

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse municipal, 

de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. ------ 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 

Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente a Associação no montante de 1.500,00 € 

(mil e quinhentos euros); ------------------------------------------- 

b) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

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

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

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

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.01; ----------------------------------------------- 

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

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

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, 21 de outubro de 2022 --------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
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(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento; --------------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 

-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 

- Consentimento para consulta eletrónica da situação tributária das 

Finanças e Segurança Social; ---------------------------------------- 

- Registo do Beneficiário Efetivo da Associação; -------------------- 

- Relatório do Gestor de Contrato referente ao ano anterior. -------- 

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. SOLICITA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO, – NA 

AVENIDA 1º DE MAIO, NA POVOAÇÃO DE LOIVOS, – FREGUESIA DE LOIVOS E 

PÓVOA DE AGRAÇÕES - PROCESSO Nº 802/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

548/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO 

BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 16/09/2022. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao pedido interno, apresentado 

pelo Sr. Dr. Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves.----- 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2163/22, relativo ao 

processo n.º 802/22.------------------------------------------------- 

A solicitação referida, consiste no pedido de introdução de medidas 

de acalmia de tráfego na povoação de Loivos.------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------- 

2.1. De acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às disposições 

legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado 

pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem 

como no Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de 

setembro, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em 

conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a) - Na Avenida 1.º de Maio: 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 H48 (lomba redutora 

de velocidade) 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 1.100,00€ (mil e cem 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  
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3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

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 à Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar a Presidente da Junta de freguesias de Loivos e Póvoa 

de Agrações, a Senhora Delfina Ferreira, da decisão que recaiu sobre 

a presente informação;----------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Vidago da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 26/09/2022: ------------------------------ 

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

26/09/2022. -------------------------------------------------------- 

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. SOLICITA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO, – NA EM 

311, NA POVOAÇÃO DE LOIVOS E NA EM 311 NA POVOAÇÃO DE SEIXO – FREGUESIA 

DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES - PROCESSO Nº 864/22 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 549/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

19/09/2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao pedido interno, apresentado 

pelo Sr. Dr. Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves.----- 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2293/22, relativo ao 

processo n.º 864 /22.------------------------------------------------ 

A solicitação referida, consiste no pedido de introdução de medidas 

de acalmia de tráfego na EM 311.------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA----------------------------------  

2.1. De acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às disposições 

legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado 

pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem 

como no Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de 

setembro, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em 

conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a) - Na EM 311 na povoação de Seixo: Colocação de 2 (dois) sinais de 

código H48 (lomba redutora de velocidade) antes e depois da lomba 

existente.---------------------------------------------------------- 

b) - Na EM 311 na povoação de Loivos: Colocação de 5 (cinco) lombas 

redutoras de velocidade com 3 cm de altura, 11 (onze) sinais de código 

A2a (lomba) a cerca de 50 metros, 14 (catorze) sinais de código H48 

(lomba redutora de velocidade), 11 (onze) sinais de código H6 

(velocidade recomendada) 14 (catorze) sinais de código H37 (fim da 

velocidade recomendada) 11 (onze) 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 8.550,00€ (oito mil 

quinhentos 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, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 
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colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação à Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar a Presidente da Junta de freguesias de Loivos e Póvoa 

de Agrações, a Senhora Delfina Ferreira, da decisão que recaiu sobre 

a presente informação;----------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Vidago da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 26/09/2022: ------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

26/09/2022 ---------------------------------------------------------  

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. --------------------------------------------- 
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1.3. SOLICITA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, A PEDIDO DA JUNTA DE FREGUESIA 

DE FAIÕES – EM TRÊS CRUZAMENTOS DE VIAS SECUNDÁRIAS COM A EN 103-5 – 

FREGUESIA DE FAIÕES - PROCESSO Nº 809/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

562/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO 

BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 22/09/2022. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pelo Sr. Luís 

António Pereira de Oliveira, Presidente da junta de freguesia de 

Faiões. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2177/22, 

relativo ao processo n.º 809/22.------------------------------------- 

A solicitação referida, consiste no pedido sinalização em três 

cruzamentos de vias secundárias com a EN 103-5.---------------------- 

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, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 

em vista, que devem ser implementadas as seguintes medidas/ações, 

representadas graficamente nas peças desenhadas em anexo:------------ 

a) No Beco da Casola, no cruzamento com a EN 103-5: Colocação de um 

(1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento)------------------------------------------------------  

b) No Beco da Regada, no cruzamento com a EN 103-5: Colocação de um 

(1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento)------------------------------------------------------ 

c) Na Travessa da Freixeda, no cruzamento com a EN 103-5: Colocação 

de um (1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento)------------------------------------------------------ 

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 300,00€ (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, 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:------------------------------------------------------ 
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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 Sr. Luís António Pereira de Oliveira, Presidente da 

junta de freguesia de Faiões, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 26/09/2022: ------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

26/09/2022 ---------------------------------------------------------  

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

 

 

1.4. SOLICITA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, – NA POVOAÇÃO DE 

SÃO VICENTE DA RAIA – FREGUESIA DE SÃO VICENTE DA RAIA - PROCESSO Nº 

807/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 566/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS 

E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

26/09/2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 
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A presente informação visa dar resposta ao pedido interno, apresentado 

pelo Sr. Dr. Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, com 

vista à colocação de sinalização de trânsito na povoação de São Vicente 

da Raia. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2175/22, 

relativo ao processo n.º 807/22.------------------------------------- 

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 M502, no sentido poente-nascente: colocação de um (1) sinal 

de código A19A (animais).-------------------------------------------- 

b) Na estrada de ligação a Espanha, no sentido norte/sul: colocação 

de um (1) sinal de código A19A (animais).---------------------------- 

c) No largo junto ao cemitério: colocação de três (3) sinais de 

código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento).------ 

d) Na Rua da Estrada e na Rua da Agroceira: colocação de três (3) 

sinais de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento).----------------------------------------------------- 

e) Na Rua do Outeiro, Rua da Igreja e caminho público, no cruzamento 

com a EM502: colocação de três (3) sinais de código B2 (paragem 

obrigatória no cruzamento ou entroncamento).------------------------- 

f) Na Rua Bacelo Velho e Rua Santo António, no cruzamento com a Rua 

Principal: colocação de dois (2) sinais de código B2 (paragem 

obrigatória no cruzamento ou entroncamento).------------------------- 

g) Na Rua Principal e caminhos públicos, em cruzamentos com a 

estrada de acesso a Espanha: colocação de quatro (4) sinais de código 

B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento) e um (1) sinal 

de código B1 (cedência de passagem)---------------------------------- 

h) Na Rua Principal e caminhos públicos, em cruzamentos com a EM502: 

colocação de três (3) sinais de código B2 (paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento).---------------------------------------- 

2.2. De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm  

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 2.100,00€ (dois mil e 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da freguesia de São Vicente da Raia, o 

Sr. Mário José dos Anjos, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

e) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

c) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 26/09/2022: ------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

27/09/2022 ---------------------------------------------------------  

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

 

 

1.5. SOLICITA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA, – NO CAMINHO 

MUNICIPAL CM1062, QUE LIGA A POVOAÇÃO DE CASAS DE MONFORTE À EN103, – 

FREGUESIA DE ÀGUAS FRIAS - PROCESSO Nº 834/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

N.º 579/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR 

ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 28/09/2022. ----------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, o Sr. Dr. Nuno Vaz, com 

vista à melhoria das condições de segurança viária no caminho municipal 

CM1062 que liga a povoação de Casas de Monforte à EN103, na freguesia 

de Águas Frias.------------------------------------------------------ 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2220/22, relativo ao 

processo n.º 834/22.------------------------------------------------- 

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) No CM1062, na entrada a sul de Casas de Monforte: colocação de 

um (1) sinal de código C13 (proibição de exceder a velocidade máxima 

de 50 km/h) e um (1) sinal de código C13 (proibição de exceder a 

velocidade máxima de 70 km/h).--------------------------------------- 

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 200,00€ (duzentos 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

2.4. Caso se venha a verificar que estas medidas de acalmia de tráfego, 

não são suficientes com vista à melhoria das condições de segurança 

no local, poderão estes serviços, propor futuramente o reforço da 

sinalização vertical proposta, nomeadamente, através da colocação de 

lombas redutoras de velocidade.-------------------------------------- 

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 
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proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da freguesia de Águas Frias, o Senhor 

Rogério Alves de Oliveira, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 29/09/2022: ------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

29/09/2022 ---------------------------------------------------------  

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

 

 

1.6. SOLICITA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO, – NA RUA 

DO TELHADO, – NA FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - PROCESSO Nº 833/22 

– INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 584/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

29/09/2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, o Sr. Dr. Nuno Vaz, com 

vista à implementação de medidas de acalmia de tráfego na Rua do 

Telhado, na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves.--------------- 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2217/22, relativo ao 

processo n.º 833/22.------------------------------------------------- 
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2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------- 

2.1. De acordo com as informações prestadas pelo morador da residência 

com o n.º2 e de acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às 

disposições legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, 

aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores 

alterações, bem como no Código da Estrada, publicado pela Lei 

n.º72/2013, de 3 de setembro, estes serviços julgam, salvo melhor 

opinião, e tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas 

as seguintes medidas/ações, representadas graficamente nas peças 

desenhadas em anexo:------------------------------------------------- 

- Na Rua do Telhado: Colocação de uma lomba redutora de velocidade com 

3 cm de altura e 1 (um) sinal de código A2a (lomba) a cerca de 50 

metros, 1 (um) painel adicional modelo n.º 1ª (50 m) e 1 (um) sinal 

de código H48 (lomba redutora de velocidade).------------------------ 

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 850,00€ (oitocentos 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, 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;------------------------------------- 
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b) Notificar o Presidente da freguesia de Santa Maria Maior, o 

Senhor 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 

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, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 29/09/2022: ------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

01/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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

 

 

1.7. SOLICITA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA, – A PEDIDO 

DO SR. RICARDO JOSE BORGES FERNANDES ALVES, NO CRUZAMENTO ENTRE A 

EM507 E A VIA DE ACESSO À POVOAÇÃO DE BUSTELO (EM507-2), – FREGUESIA 

DE BUSTELO E FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE - PROCESSO 

Nº 861/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 585/DPM/2022 DA DIVISÃO DE 

PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA 

DE 29/09/2022. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. Ricardo José Borges Fernandes Alves, com vista à melhoria das 

condições de segurança viária no cruzamento entre a EM507 e a via de 

acesso à povoação de Bustelo (EM507-2).------------------------------ 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2286/22, relativo ao 

processo n.º 861/22.------------------------------------------------- 

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:-------------------------------------------------------------- 

b) Na EM507, no cruzamento com a via de acesso a Bustelo (EM507-2): 

colocação de duas lombas redutoras de velocidade com 3 cm de altura, 

4 (dois) sinais de código A2a (lomba) a cerca de 50 metros, 4 (quatro) 
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sinais de código H37 (fim da velocidade recomendada), 4 (quatro) sinais 

de código H6 (velocidade recomendada), 4 (quatro) painéis adicionais 

modelo n.º 1a (50 m) e 4 (quatro) sinais de código H48 (lomba redutora 

de velocidade) antes e depois das lombas.---------------------------- 

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 3.000,00€ (três mil 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO 

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da freguesia de Bustelo, o Senhor José 

Fernandes de Moura Serralheiro, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

c) Notificar o Presidente da união de freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, o Senhor José António Oliveira Carreira, da 

decisão que recaiu sobre a presente informação;---------------------- 

d) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 
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e) 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, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 29/09/2022: ------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

01/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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

 

 

1.8. SOLICITA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA, – NO CAMINHO 

MUNICIPAL CM1062, NA ZONA A SUL DA POVOAÇÃO DE PARADELA, – FREGUESIA 

DE PARADELA - PROCESSO Nº 828/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

580/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO 

BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 28/09/2022.----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, o Sr. Dr. Nuno Vaz, com 

vista à melhoria das condições de segurança viária no caminho municipal 

CM1062 na zona a sul da povoação de Paradela, na freguesia de Paradela. 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2208/22, relativo ao 

processo n.º 828/22.------------------------------------------------- 

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:-------------------------------------------------------------- 

c) No CM1062, na entrada a sul de Paradela, em cruzamentos com 

caminhos públicos: colocação de cinco (5) sinais de código B2 (paragem 

obrigatória no cruzamento ou entroncamento).------------------------- 

d) No CM1062, na entrada a sul de Paradela, no início da localidade: 

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), 2 (dois) painéis adicionais 

modelo n.º 1a (50 m) e 2 (dois) sinais de código H48 (lomba redutora 

de velocidade) antes e depois da lomba.------------------------------ 
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2.2. De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm  

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 2.000,00€ (ddois mil 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da freguesia de Paradela, o Senhor 

Gilberto Santos de Jesus, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 29/09/2022: ------------------------------ 
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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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

01/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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

 

 

1.9. SOLICITA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, – A PEDIDO DOS 

MORADORES DA RUA DO GIRASSOL, - NA RUA DO GIRASSOL, – EM SANTA 

CRUZ/TRINDADE, -  FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE - 

PROCESSO Nº 884/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 607/DPM/2022 DA DIVISÃO 

DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, 

DATADA DE 18/09/2022.------------------------------------------- 

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 pedido apresentado 

pelos moradores da Rua do Girassol, sita na união das freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, com vista à colocação de sinalização 

de trânsito no referido arruamento, de forma a proibir o estacionamento 

num dos lados da via. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 

2340/22, relativo ao processo n.º 884/22.---------------------------- 

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:-------------------------------------------------------------- 

e) Na Rua do Girassol, no início do arruamento no sentido sul/norte: 

colocação de um (1) sinal de código C15 (estacionamento proibido) e 

execução de “Linha contínua junto ao limite da faixa de rodagem” (M12) 

com 0,1 metros de largura (linha amarela contínua), a cerca de 0,5 

metros do limite das propriedades privadas.-------------------------- 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 300,00€ (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.------------- 
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3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.---------------------------------------------

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

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar 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, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 18/10/2022: ------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

19/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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. --------------------------------------------- 
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1.10. JUNTA DE FREGUESIA DE ERVEDEDO, NA EM507-1, JUNTO AO LAR DE SÃO 

TIAGO, - NA LOCALIDADE DE COUTO DE ERVEDEDO, FREGUESIA DE ERVEDEDO – 

PROCESSO Nº 871/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º610/DPM/2022 DA DIVISÃO 

DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, 

DATADA DE 18/10/2022.------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. Presidente da junta de freguesia de Ervededo, o Sr. André Silveira, 

com vista à melhoria das condições de segurança viária na localidade 

de Couto de Ervededo, solicitando a colocação de uma passagem para 

peões (passadeira) na EM507-1 junto ao Lar de São Tiago. 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2312/22, relativo ao 

processo n.º 871/22.------------------------------------------------- 

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 povoação do Couto de Ervededo, na EM 507-1 junto ao Lar de 

São Tiago: colocação de 2 (dois) sinais de código H7 (passagem para 

peões) e pintura em tinta termoplástica branca de “Linha de Paragem” 

com 0,5 metros de largura e execução de “Passadeira” com faixas de 0,5 

metros de largura e 4 metros de comprimento.------------------------- 

2.2. De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm. 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 150,00€ (cento e 

cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

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;--- 
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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 Sr. Presidente da freguesia de Ervededo, o Sr. André 

Silveira, da decisão que recaiu sobre a presente informação;--------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 18/10/2022: ------------------------------ 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

19/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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

 

 

1.11. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO A UM ARRUAMENTO, CAMINHO DO BUGALHO, NA 

LOCALIDADE DE CASAS NOVAS, FREGUESIA DE REDONDELO, CONCELHO DE CHAVES 

- PROCESSO Nº 950/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 605/DPM/2022 DA DIVISÃO 

DE PROJETOS E MOBILIDADE, DA TTÉCNICA SUPERIOR, SENHORA SÓNIA SALGADO, 

DATADA DE 17/10/2022.------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1. Através do ofício nº13/2022, vem a Junta de Freguesia de 

Redondelo, submeter à aprovação da Câmara Municipal, uma proposta para 

a atribuição de topónimo a um arruamento na localidade de Casas Novas. 
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1.2. A referida proposta, aprovada em reunião da junta de freguesia 
de Redondelo, realizada no pretérito dia 30-08-2022, nos termos da ata 

anexa, visa atribuir a denominação de “Caminho do Bugalho”, ao 

arruamento cartografado na imagem seguinte:-------------------------- 

 

 
 

 

2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA-------------------------------------- 

2.1. Nos termos das disposições previstas na alínea w), do n. º1, do 
artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro (Regime Jurídico das 

Autarquias Locais -RJAL), compete às Juntas de Freguesia emitir 

parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e 

povoações.---------------------------------------------------------- 

2.2. E, ainda no previsto na referida Lei, na alínea ss), do n.º1, do 
artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL) 

e no artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia do Município de Chaves (RMTNP), publicado em Diário da 

República pelo Aviso n.º 12587/2011, compete à Câmara Municipal, por 

iniciativa própria, ou sob proposta de outras entidades, deliberar 

sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as 

regras de numeração dos edifícios.----------------------------------- 

2.3. Também, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.º1 
e nº2, do artigo 56.º, do Anexo 1, do RJAL, e no artigo 9.º, do RMTNP, 

as atribuições toponímicas devem ser publicadas em edital afixado nos 

lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da 

deliberação ou decisão, em boletim municipal e nos jornais regionais 

editados na área do município de Chaves, nos 30 dias subsequentes à 

tomada de decisão.--------------------------------------------------- 

Proposta: “Caminho do Bugalho” 
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3. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------

Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em 

causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que 

submeta a presente informação à consideração do Senhor Presidente, Dr. 

Nuno Vaz, para adoção da seguinte estratégia procedimental:---------- 

i). Aprovação prévia da proposta apresentada pela Junta de Freguesia 

de Redondelo;------------------------------------------------------- 

ii). Merecendo acolhimento por parte do Senhor Presidente, deverá a 

mesma ser submetida a reunião de câmara, com vista à obtenção de uma 

deliberação conducente à aprovação, por parte do Órgão Executivo 

municipal, da atribuição da denominação “Caminho do Bugalho”, ao 

arruamento em causa;------------------------------------------------- 

iii). Uma vez conquistada a homologação por parte do Executivo 

Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-se que sejam 

determinados os seguintes procedimentos:----------------------------- 

- Notificar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Redondelo, 

da decisão que recaiu sobre a presente informação;------------------- 

- Publicação da decisão, em cumprimento do disposto no artigo 56º, do 

RJAL.--------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 19/10/2022: ------------------------------ 

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 à aprovação 

da proposta técnica e ao sancionamento da estratégia procedimental 

enunciada no seu ponto 3. ------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

19/10/2022 ---------------------------------------------------------  

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado na proposta contida 

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 6. -– 

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

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 7. -– 

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

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

 

 

2.3. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NA RUA DA ALEGRIA Nº 36, EM 

SANTA MARIA MAIOR, CHAVES. DE DUARTE DIAS MOREIRA. PROCESSO Nº 564/22 

– INFORMAÇÃO Nº 2111/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, CONCEIÇÃO MARTINS, 

ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 11.10.2022. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de Legalização de habitação, 

construída sem a respetiva licença de construção – habitação 

unifamiliar- a sita na Rua da Alegria n.º 36, Freguesia de Santa Maria 

Maior, em Chaves. --------------------------------------------------- 

II – Localização ---------------------------------------------------- 

A edificação localiza-se na Rua da Alegria n.º 36, Freguesia de Santa 

Maria Maior, em Chaves. --------------------------------------------- 

III- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

3.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

564/22 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor na Classe 1- 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.3- Outros Aglomerados. 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE). ---------------------------------- 

3.3- Regulamentos Municipais ---------------------------------------- 

O processo em causa, com o disposto no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 

de 22 de Outubro (RMUE). -------------------------------------------- 

3.4- Normas Especiais – Loteamentos --------------------------------- 

A operação urbanística em causa- construção de moradia unifamiliar- 

ocupa o lote n.º 36 do alvará de loteamento n.º 19/85, loteamento este 

muito antigo, sem quadro sinóptico, nem índices urbanísticos. ------- 

IV – Descrição da Intervenção --------------------------------------- 

O requerente pretende a legalização nos termos do disposto no n.º4 do 

artigo 73-C do RMUE, e o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a 

habitação unifamiliar com emissão de autorização de utilização em 

virtude de a legalização não contemplar obras. ---------------------- 

A legalização refere-se à edificação na sua totalidade, isto é, com 

área bruta de construção de 3 pisos (área de 295,40 m2), cave, r/c e 

andar. ------------------------------------------------------------- 

A certidão de registo predial apresentada, registo n.º 414/19860120, 

refere prédio rustico com área de 360,00 m2. ------------------------ 

V –Análise Processual ----------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1543/22, 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 a emissão da autorização de utilização, dado que não vai executar 

qualquer tipo de obra. ----------------------------------------------  

A requerente pretende legalizar a edificação, nomeadamente a 

construção da habitação unifamiliar composta por 3 pisos (área de 

295,40 m2), cave, r/c e andar. -------------------------------------- 

Face ao solicitado, pelo requerente, e de acordo com o preceituado no 

n.º6 do artigo 73-C do RMUE, pelo que o processo em causa foi à 
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Comissão de Vistorias, a qual procedeu à realização da Vistoria 

Municipal, em conformidade com o plasmado no n.º8 do artigo 73-C 

conjugado com os números 6,7 e 9 por forma a legalizar a edificação, 

conforme auto n.º 50/2022 de 14/07, do qual se deverá dar cópia ao 

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

Consta do referido auto de vistoria, do qual se deverá dar copia ao 

proponente, no seu ponto, 2 que a peça desenhada de projeto não se 

encontra em conformidade com existente no local. -------------------- 

Assim, foi solicitado ao requerente que apresentasse novas peças 

desenhadas, de acordo com as alterações existentes e que contam do 

auto, o que ocorreu através do requerimento n.º 2436/22. ------------ 

As alterações preconizadas referem-se à demolição da cobertura da 

edificação secundaria, tendo apresentado as plantas com estas 

alterações, e as fotografias da sua execução. ----------------------- 

Face à memória descritiva e justificativa apresentada e que consta em 

anexo, é referido: -------------------------------------------------- 

►Que a legalização da construção existente teve projeto de construção 

aprovado, não tendo procedido ao levantamento da respetiva licença em 

1991. -------------------------------------------------------------- 

►A intervenção baseia-se na legalização da edificação na sua 

totalidade, habitação unifamiliar com área de 295,40 m2, composta por 

cave, r/c e andar. -------------------------------------------------- 

►A intervenção a legalizar não necessita de obras; ------------------ 

A requerente pretende legalizar as obras na edificação, nomeadamente 

a edificação existente, a qual possui uma área de 295,40 m2, composta 

por 3 pisos, cave, r/c e andar, tendo sido construída sem licença, 

pretende ainda a autorização de utilização da habitação, dado que não 

necessita de quaisquer obras. --------------------------------------- 

Trata-se, pois, de uma edificação existente, sem execução de obras, 

enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no 

n.º 3 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de autorização de 

utilização. -------------------------------------------------------- 

De acordo com as razões de facto enunciadas a legalização da operação 

urbanística - edificação - não consubstancia obras, pelo que a sua 

legalização é titulada por autorização de utilização, em conformidade 

com o disposto no n.º 3 do artigo 73º- C do RMUE, não se vendo qualquer 

inconveniente na sua emissão. --------------------------------------- 

Considerando ainda, que consta do processo, o projeto de arquitetura 

e os termos de responsabilidade em conformidade legal e regulamentar, 

garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis relativamente às especialidades. ------------------------- 

VI – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

de deferimento das obras realizadas sem controlo prévio – legalização 

da habitação, com a emissão de autorização de utilização. ----------- 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo; ----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Caso seja deliberado deferir o pedido supra, deverá o interessado 

requerer no prazo máximo de 30 dias a emissão do respetivo alvará 

conforme o disposto no n.º14 do artigo 73.º C do RMUE. -------------- 

A Câmara possui o prazo de 10 dias, após apresentação do requerimento 

do interessado, para a emissão do respetivo alvará, conforme o disposto 
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no n.º4 do artigo 76 e n.º1 do artigo 64 do RJUE e desde que se mostrem 

pagas as taxas no valor de  175,60 €.  e apresentar certidão de registo 

predial no prazo de 60 dias apos a emissão da autorização de utilização 

de como o prédio se encontra registado como urbano e não rustico. -

VII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infra-estruturas urbanísticas --------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o 

caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no n.º 3.2 

do artigo 19.º do Capitulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 

314/2010. ---------------------------------------------------------- 

VIII– Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de utilização --- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 69 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efectivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 

 

  Descrição Un. Taxa  Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO        

           

SECÇÃO IV EDIFICAÇÕES        

Subsecção 

III 
APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS     

 
  

Artigo 54º  Apreciação de Autorização de Utilização        

nº1 
Autorização de Utilização de edifícios 

ou suas fracções (taxa geral) 
1 59,25 € 

 
58,25 € 

n.º2 Acresce para habitação, por fogo 1 7,05 €  7,05 € 

  TOTAL-1      65,30 € 

SECÇÃO V VISTORIAS        

ART.º 75 

Vistorias para efeitos de emissão de 

autorização de utilização, ou alteração 

de utilização 

  

 

 

n.º1  

Taxa geral para a realização de 

vistorias para efeitos de emissão de 

autorização de utilização 

1 56,90 € 

 

56,90 € 

n.º2- 

 

 a) 

Acresce ao valor referido em 1 por cada 

unidade de ocupação 

Habitação unifamiliar 

 

1 
12,45 € 

 

12,45 € 

  TOTAL-2      69,35 € 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO        

Artigo 72.º Autorização de Utilização        

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização 

(taxa geral) 
1 29,60 € 

 
29,60 € 

n.º2 
Para habitação, por fogo, acresce ao 

valor referido no numero 1  
 11,35 € 

 

11,35 € 

  TOTAL-3      40,95 € 

        
 

  

  TOTAL-1     
 65,30 € 

  TOTAL-2     
 69,35 € 

  TOTAL-3     
 40,95 € 

  VALOR GLOBAL     
 

175,60 € 

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

Chaves,11 de Outubro de 2022 ---------------------------------------- 



                                                                F. 155 

                                                                  _____________________ 

 
A Técnica Superior, (Conceição Martins, Engª.). -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17.10.2022: ----- 

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 

18.10.2022: --------------------------------------------------------

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. LEGALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO BIFAMILIAR NO BAIRRO DO 

TELHADO Nº 3 EM SANTA MARIA MAIOR, CHAVES. DE FILIPE FERNANDES PEIXOTO 

LEITE. PROCESSO Nº 626/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2164/SCOU/2022 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, BRANCA GIL FERREIRA, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 

17.10.2022.---------------------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento n.º 2523/22, referente ao processo n.º 

626/22, o Sr.º Filipe Fernandes Peixoto Leite, na qualidade de 

proprietário, apresenta elementos, relativos a um pedido de aprovação 

de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada na 

legalização das obras de alteração1, de uma habitação bifamiliar, sito, 

no bairro do Telhado, N.º3, freguesia de Santa Maria Maior no concelho 

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

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total 180,08 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º 6969, 

da freguesia de Santa Maria Maior. ---------------------------------- 

1.3-De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total 180,08 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 6969 descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 4100/20210615, da freguesia de Santa Maria Maior. --------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1 – Processo n.º 1010/21, referente a emissão de certidão de isenção 

de licenciamento. ---------------------------------------------------

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

                                                           
1 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------   

Planta de localização à escala 1:10.000 e 1:2.000; ----------------- 

- Levantamento fotográfico ------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e dos projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

  - Termo de responsabilidade, de isenção do plano de acessibilidades; 

- Levantamento topográfico à escala 1:250; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 100; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

 - Desenho de alterações; ------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade e relatório 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água, 

drenagem de águas residuais e pluviais e relatório técnico; --------- 

-Declaração de isenção de emissão de pré-certificado energético; ---- 

-Termo de responsabilidade do projeto acústico; --------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de alteração de uma habitação bifamiliar. --- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, a parcela de terreno, está inserida em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------ 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração de uma 

habitação bifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de construção 

de 151,63 m2. ------------------------------------------------------- 

5.2- O requerente propõe assim legalizar com o projeto apresentado os 

seguintes parâmetros urbanísticos, na parcela de terreno: ----------- 

- Área do lote = 180,08 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação da habitação = 94,37 m2; ---------------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 151,63 m2; ---------------- 

- Número de pisos da habitação = 2; --------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação bifamiliar de tipologia T1 e T2; -- 

- Número máximo de fogos = 2; --------------------------------------- 

- Cércea da habitação = 7,50 metros; -------------------------------- 
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- Volumetria = 303,26 m3; ------------------------------------------- 

5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-09-18, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”56/2022”, cujo teor, foi dado a conhecer ao requerente, através 

da Informação/Proposta n.º 1884/SCOU/2022, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 15 de Setembro de 2022. -------------------------- 

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, as 

obras de correção e adaptação propostas para o edifício, para o uso 

de, “habitação bifamiliar” e que visam dota-lo, de condições de 

habitabilidade, valorizando-o ainda, com melhorias estéticas, 

funcionais e do seu isolamento térmico/acústico, são as adequadas, 

pese embora, haja a necessidade de retratar a edificação preexistente 

(antes das obras levadas a efeito sem controlo prévio por parte da 

administração) e deste modo se poder comprovar o cumprimento de normas 

legais e regulamentares, designadamente, o RGEU. --------------------  

5.5- O requerente apresenta sob requerimento n.º 2523/22, novos 

elementos, no sentido de serem ultrapassados os considerandos vertidos 

no “Auto de Vistoria n.º ”56/2022”, designadamente, plantas de 

arquitetura retratando a edificação preexistente e relatórios técnicos 

dos projetos de especialidades. ------------------------------------- 

5.6- O edifício, que se pretende legalizar as obras de alteração é uma 

preexistência, de acordo com a certidão de isenção de licenciamento 

emitida e em conformidade com o disposto na alínea a), do n.º 1, do 

art.º 52, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------------- 

5.7- Não há aumento da área bruta de construção, relativamente à 

preexistência. As alterações no edifício são, ao nível da 

compartimentação interior, altura da edificação, aumento do número de 

fogos e alteração de fachada. --------------------------------------- 

5.8- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------------------- 

5.9- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 7.5metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------ 

5.10- A edificação destina-se “habitação bifamiliar”, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

                                                           
2 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ----------------------------------------------------- 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 



                                                                F. 158 

                                                                  _____________________ 

 
já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------  

5.11-Face ao uso previsto para o imóvel (habitação bifamiliar) e à 

área bruta de construção do mesmo, constata-se que cumpre o 

especificado na alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor 

Municipal, uma vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de 

estacionamento automóvel. ------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 247,16 euros. ----------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

216,40 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 463,56 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi iniciada e 

atingiu um avançado estado de execução, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio. --------------------------------- 

8.2- Considerando, que a presente operação urbanística, 

consubstanciada, na construção de um edifício destinado “habitação 

bifamiliar”, compagina-se com os afastamentos existentes e a manter 

na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos à via pública com a 

qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido, pode -se concluir 

que o projeto em causa respeita as regras e parâmetros de 

edificabilidade, previstos no artigo 19.º da Alteração e Republicação 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------------------------- 

8.3- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de alteração, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam concluir o imóvel e possibilitar o seu melhor 

enquadramento na envolvente e de condições de habitabilidade. ------- 

8.4- Pelo facto de haver obras de correção a serem levadas a efeito, 

o titulo a emitir será o alvará de licença especial de legalização, 

conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
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assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se, que a Câmara Municipal 

delibere deferir, o pedido de legalização das obras de construção 

patenteadas no presente projeto de legalização e reconhecer que se 

encontram preenchidos os requisitos legais, que permitem o 

licenciamento das mesmas. ------------------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da edificação destinada a 

“habitação bifamiliar”, e face as obras de correção a levar a efeito, 

deverá o interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes 

serviços os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 

216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o 

alvará de licença especial de legalização, designadamente: ----------

- Apólice de seguro de construção; ----------------------------------

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------ 

- Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

9.2- Em conformidade com o n.º10, do artigo 73.º-C, do RMUE, e de 

acordo com o preceituado no n.º 14, do mesmo artigo do referido diploma 

legal, vir requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a realização das 

obras, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, 

instruído, de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

 
PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 94,37       94,37 

Piso 2 57,26       57,26 

          0,00 

TOTAL 151,63 0,00 0,00 0,00 151,63 

Cércea do edifício – 7,50 ml    -------------------------------------                             

Volume do edifício – 303,26 m3 ------------------------------------------------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)  ------------ 
QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   4   13,08 52,32 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 
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  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       108,05   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com a 

via pública       9,15   

          

  Moradia unifamiliar         

   - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 247,16   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
0,00 € 

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2  2 79,75 € 159,50€ 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
0 91,10 € 

       

0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

102,60 

€ 
0,00 € 

Artigo 76.º 
Outras Vistorias 

   

n.º 6    Pela realização de outras vistorias não especialmente 

previstas 
  56,90 € 

  TOTAL      216,40 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………….∑ 247,16 € + 216,40 € = 463,56 €  

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

Chaves, 17 de Outubro de 2022 --------------------------------------  

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17.10.2022: -----

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 

18.10.2022: --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.5. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO (4 

FOGOS) E DE ANEXOS NA AVENIDA SÁ CARNEIRO Nº 11 EM VIDAGO. DE MANUEL 

DO COUTO. PROCESSO Nº 337/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2178/SCOU/2022 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

TÉCNICA SUPERIOR, BRANCA GIL FERREIRA, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 

17.10.2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-Introdução ------------------------------------------------------ 

1.1- Através do requerimento n.º 896/22, referente ao processo n.º 

337/22, o Sr.º Manuel Couto, na qualidade de proprietário, solicita, 
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um pedido de aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada na legalização das obras de alteração3, de duas 

habitações geminadas e da construção4 de um anexo, sito na Av.ª Sá 

Carneiro, n.º 11 - Vidago, União das freguesias de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras no concelho de Chaves. -------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total 2.160,00 m2, está 

inscrito na matriz urbana com os n.ºs 639 e 640 descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 305/19890906, da freguesia 

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

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 176/84, para construção de uma moradia de 

r/chão e andar, com a área de 447,72 m2 e referente a dois fogos; --- 

2.2- Licença de obras n.º 489/88, referente ampliação de uma moradia, 

com mais 99,00 m2 e referente a dois fogos; ------------------------- 

2.3- Licença de utilização n.º 03/89, para habitação; --------------- 

2.4- Processo n.º 956/20 -------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente: ----------------- 

  - Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2. 000; -------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e do coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis;    ----------------------- 

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 250; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

                                                           
3 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
4 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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de legalização de obras de ampliação de duas habitações geminadas e 

da construção de anexos. -------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 60 B, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável, categoria 1.2 – Vila de Vidago. --------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração de 

duas habitações geminadas, de r/chão, andar e águas furtadas, com a 

área bruta de construção de 522,00 m2, sem aumento da área bruta de 

construção, relativamente á construção licenciada ao abrigo da lic.ª 

de construção n.º 176/84 e 489/88. Pretende ainda legalizar às obras 

de construção de dois anexos com a área de 192,00 m2. --------------- 

5.2- O requerente propõe assim legalizar com o projeto apresentado os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 2.160,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação do edifício = 202,00 m2; ---------------------- 

- Área bruta de construção do edifício = 522,00 m2; ----------------- 

- Número de pisos do edifício = 2 + águas furtadas; ----------------- 

- Utilização prevista = habitação (1T2 + 3T3); ---------------------- 

- Número máximo de fogos = 4; --------------------------------------- 

- Cércea do edifício = 8,90 metros; --------------------------------- 

- Volumetria = 3.425,00 m3; ----------------------------------------- 

- Área de implantação e de construção do anexo A = 130,00 m2; ------- 

- Área de implantação e de construção do anexo B = 62,00 m2; -------- 

5.3 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-09-01, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”61/2022”,cujo teor foi dado a conhecer à requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 1841/SCOU/2022, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2022-09-15. -------------------------------------- 

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício de “habitação (4 fogos)”, objeto de pedido de legalização das 

obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de 

controlo prévio, pese embora, haja a necessidade, de apresentar novas 

plantas de arquitetura do piso 0 (lado esquerdo), com a correção da 

tipologia para T2 (uma instalação sanitária). Relativamente ao anexo 

A, chama-se atenção para a necessidade de vedar todo o perímetro da 

cobertura acessível, com guarda corpos, sendo que, do lado esquerdo 

deve ser colocado um “tapa vistas”.  -------------------------------- 

5.5- As alterações no edifício principal, são ao nível do projeto de 

arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao abrigo 

da licença de obras n.º 176/84 e 489/88, uma vez que as obras incidem, 

em alterações interiores (designadamente, com a possibilidade de 

criação de mais dois fogos). ----------------------------------------  

5.6- As edificações secundárias (A+B), destinam-se a “arrumos e 

garagem” e tem uma área bruta de construção de 192,00 m2. ---------- 

5.7- O edifício, que se pretende legalizar as obras de alteração é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 55, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

                                                           

5 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 
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5.8- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.9- A edificação a legalizar as obras de alteração com o presente 

projeto, ao contemplar uma altura de 8,90 metros, respeita a “moda da 

cércea”, pelo facto de se constatar, que é está a cércea, que apresenta 

maior extensão ao longo da frente urbana, em que o prédio se insere. 

5.10- A edificação destina-se “habitação”, o que se enquadra no 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª 

série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, 

onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------  

 5.11-Face ao uso previsto para o imóvel (habitação) e à área bruta de 

construção do mesmo, constata-se que cumpre o especificado na alínea 

b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma vez que 

tem área em logradouro, para 4 lugares de estacionamento automóvel. - 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 2, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 230,40 euros. ------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

375,90 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 606,30 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na legalização 

das obras de alteração de um edifício destinado a “habitação (4 

fogos)”, compagina-se com os afastamentos existentes e a manter na 

envolvente imediata, os alinhamentos e recuos à via pública com a qual 

                                                           
ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ----------------------------------------------------- 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
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confronta e a moda da cércea. Neste sentido, pode -se concluir que 

projeto em causa respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, 

previstos no artigo 19.º da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018. --------------------------------------------------------- 

8.3 – Considerando, que as construções de apoio á edificação principal, 

destinadas a garagem/arrumos, não afetam a estética, as condições de 

salubridade e insolação dos edifícios. ------------------------------ 

8.4 – A edificação, é servida por arruamento público pavimentado a 

betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos. ------- 

8.5- O uso pretendido para, habitação, respeita o disposto na alínea 

a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os 

espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação 

do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista. -- 

8.6- O edifício de habitação, com quatro fogos, de acordo com o projeto 

apresentado é suscetível de ser sujeito ao regime de propriedade 

horizontal, com a constituição de quatro frações autónomas. --------- 

8.7- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

alteração, o título a emitir, será o alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de alteração e um edifício de habitação (4 fogos) 

e da construção de anexos, o interessado deverá, nos termos do 

preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. ------------------------------------------------------  

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) – com aumento de área de 192,00 m2 ------------------------------------- 

QUADRO I     -------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)   ---------- 

 
QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 
Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   
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 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,20 0,20   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,52     

       
C - custo das obras existentes na via pública   1,20      
A - área bruta da obra a realizar     192 m2 

      

 

Anexos, garagens e obras similares em 

terrenos onde já se encontre construído 

edifício de habitação coletiva     

  - n.º 2 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 230,40   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas    ------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
0,00 € 

n.º 2 Para habitação unifamiliar, por fogo       

a)  Até 250 m2  4 79,75 € 319,00 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
0 91,10 € 

       

0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

102,60 

€ 
0,00 € 

Artigo 76.º Outras Vistorias    

n.º 6    Pela realização de outras vistorias não especialmente 

previstas 
  56,90 € 

  TOTAL      375,90 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………….. ∑ 230,40 € + 375,90 € = 606,30 € 

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

Chaves, 17 de Outubro de 2022 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17.10.2022: ---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 

18.10.2022: --------------------------------------------------------

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 INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA LOTEAMENTO REFERENTE AO LUGAR 

DE NOZELO, RUA DE TIMOR, EM OUTEIRO SECO. DE MARIA FÁTIMA PINTO SOARES. 

PROCESSO Nº 359/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2144/SCOU/2022 DA DIVISÃO 
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DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 13.10.2022. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------

A Sr.ª Maria de Fátima Pinto Soares e outro, pelo requerimento nº 

2378/22, referente ao processo nº 359/22, na qualidade de 

coproprietária, vêm apresentar nova proposta relativos a um pedido de 

informação prévia para loteamento, solicitado ao abrigo do artigo 14º, 

do D.L. nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua versão atual, localizado 

na rua de Timor, no lugar de Nozelo, na freguesia de Outeiro Seco. -- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. Sem prejuízo de outros processos, para um dos prédios abrangidos 

verificou-se o processo nº 968/20 relativo a licenciamento de 

construção de habitação unifamiliar a que corresponde o alvará de 

obras de edificação nº 50/21. --------------------------------------- 

2.2. No seguimento da apresentação do requerimento nº 960/22, foram 

promovidas diversas consultas internas às diversas unidades orgânicas 

no âmbito das suas competências, que avançaram uma serie de alterações 

à proposta, nomeadamente no que concerne às soluções adotadas para a 

rede de águas. No seguimento dos pareceres internos recolhidos, foi 

proferido despacho de aperfeiçoamento do pedido do Sr. Presidente da 

Câmara em 22/7/2022, que recaiu sobre a informação técnica nº 

1482/SCOU/2022. ---------------------------------------------------- 

2.3. Pelo requerimento nº 1935/22, a requerente veio apresentar 

alteração ao projeto, que motivou novo despacho de aperfeiçoamento do 

pedido de 23/9/2022, que recaiu sobre a informação técnica nº 

1845/SCOU/2022. Pelo mesmo despacho foi igualmente promovida a 

consulta da Divisão de Ambiente para parecer sobre as soluções 

apresentadas para os projetos das redes sobre a sua competência, a que 

emitiu o parecer nº 503/DA/2022. ------------------------------------ 

3. SANEAMENTO ----------------------------------------------------   

3.1. A acompanhar o requerimento agora apresentado, apresenta os 

seguintes elementos alterados: -------------------------------------- 

a) Cd, com peças em escritas e desenhadas; ----------------------- 

b) Declaração de conformidade formato digital e papel (Arq. Susana 

Raquel Rodrigues Afonso Tomaz); ------------------------------------- 

c) Termo de responsabilidade do autor do projeto, do autor do plano 

de acessibilidades, acompanhado de declaração da ordem dos arquitetos 

e declaração de seguro de responsabilidade civil profissional (Arq. 

Susana Raquel Rodrigues Afonso Tomaz); ------------------------------ 

d) Cronograma de faseamento; ------------------------------------- 

e) Estimativa orçamental (428.750,00€); -------------------------- 

f) Memória descritiva e justificativa (MDJ; ---------------------- 

g) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 

1) Planta de síntese; --------------------------------------------  

2) Planta de cedências; ------------------------------------------ 

3) Perfis pelos arruamentos; ------------------------------------- 

4) Perfil tipo da via 1; ----------------------------------------- 

5) Planta de acessibilidades; ------------------------------------ 

6) Fichas de lote; ----------------------------------------------- 

7) Plantas com traçados prévios das redes de telecomunicações, rede 

de distribuição de energia elétrica e abastecimento de gás e das redes 

de infraestruturas de abastecimento de água, águas residuais e 

pluviais. ---------------------------------------------------------- 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------- 
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4.1. Pretende incidir a operação de loteamento sobre dois prédios 

localizados na freguesia de Outeiro Seco, delimitados a sudeste pela 

rua/caminho de Nabelhos, a noroeste confronta com a rua de Timor/rua 

capitão Alípio Oliveira e nas restantes confrontações com 

particulares. Em um dos prédios, descrito como urbano verifica-se o 

alvará de licença nº 50/21 para construção de uma habitação 

unifamiliar, de obra que estará a decorrer. Os prédios em questão 

totalizam 18.449,80 m2 de área a lotear na totalidade. -------------- 

4.2. Com a proposta agora apresentada, é proposta a execução de um 

arruamento noroeste/sudeste de 268 metros lineares interligando os 

arruamentos existentes, as ruas de Timor/rua Capitão Alípio de 

Oliveira e terminando em um cull-de-sac/rotunda na rua de Nabelhos. 

Apoiado neste arruamento propõe a criação de 15 lotes destinados a 

habitações unifamiliares, com configuração isolada e geminada e 

genericamente 2 pisos acima da cota de soleira. A edificabilidade 

proposta totaliza 7.747,00 m2 de área de construção. ---------------- 

4.3. No que concerne as áreas de cedência prevê ceder o arruamento 

acima referido, bem como o espaço canal para alargamento da rua de 

Nabelhos e um pequeno espaço para instalação de posto de transformação 

e espaço de recolha de resíduos. Totalizando 5.221,10 m2 de área de 

cedência, distribuídas em 249,59 m2 para espaços verdes e 4.177,67 m2 

para infraestruturas viárias. O projeto de valorização paisagística 

destes espaços integrará as obras de urbanização a executar pela 

loteadora, devendo prever espaços de fácil e parcimoniosa manutenção. 

4.4. Em termos de rede viária agora apresentada, a proposta vai ao 

encontro do explanado na informação de aperfeiçoamento do pedido, 

incorporando quer as considerações da Divisão de Projetos e Mobilidade 

quer as considerações do Setor de Planeamento Urbano. Deverá ser 

proposta uma pequena correção na largura dos estacionamentos que 

deverá ter 2,5 metros. Relativamente ao cull-de-sac/rotunda, deverá 

ser encarada como solução provisória enquanto não se pavimentar a rua 

de Nabelhos. --------------------------------------------------------  

4.5. No que respeita à ocupação dos volumes das edificações agora 

apresentadas, a proposta aparenta uma coerência nas suas duas frentes, 

com exceção do lote nº 1 que possui já uma licença de construção. No 

que concerne aos volumes e usos das construções previstas para os 15 

lotes enquadram-se nos parâmetros previstos no artigo 20º do 

regulamento do PDM, com a remissão para o seu artigo 19º. Prevê a 

construção de edifícios com dois pisos acima da cota de soleira e um 

piso abaixo da cota de soleira. Em cada lote destina ainda espaço 

destinado a construção de anexo com 2,5 m de altura. Em termos de 

síntese, a proposta prevê índice máximos de utilização do solo de 0,41 

m2/m2 e índice máximo de ocupação do solo de 0,19 m2/m2. ------------ 

4.6. Na sequência do despacho de 4/5/2022, que recaiu sobre a 

informação técnica nº 905/SCOU/2022, foram consultadas para obtenção 

de parecer as várias unidades orgânicas deste Município no âmbito das 

suas competências, sobre a viabilidade da operação e os moldes que 

poderia eventualmente ser revista, designadamente: ------------------ 

a) A Divisão de Projetos e Mobilidade (DPM), emitiu o parecer nº 

228/DPM/2022; ------------------------------------------------------ 

b) O Setor de Planeamento Urbano (SPU), emitiu o parecer nº 

36/SPU/2022, referindo a previsão de via distribuidora na continuidade 

da rua de Timor e caminho a sudeste (que se supõe rua de Nabelhos); - 

c) A Divisão de Recursos Operacionais (DRO), emitiu o parecer por 

mensagem de correio eletrónico, com as considerações/orientação aí 

explanadas. -------------------------------------------------------- 
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d) O projeto apresentado pelo requerimento nº 1935/22 mereceu parecer 

favorável da Divisão de Ambiente, ultrapassando o parecer inicial com 

teor desfavorável, uma vez que onerava o Município com a gestão e 

manutenção de uma estação elevatória. A solução agora apresentada, por 

gravidade, irá onerar os proprietários dos prédios abrangidos. Caberá 

à requerente a obtenção das necessárias autorizações. --------------- 

4.7. A requerente propõe o faseamento da execução da operação de 

loteamento e das obras de urbanização inerentes em 3 fases. A execução 

por fase das obras de urbanização está prevista no artigo 56. º do 

RJUE6. Como se pode aferir do citado artigo, cada fase deve ter 

coerência interna e que possa funcionar autonomamente. Relembrando-se 

que deverá ser acautelado o funcionamento das infraestruturas entre 

fases, nomeadamente das infraestruturas viárias com as necessárias 

zonas de retorno e das infraestruturas de abastecimento e drenagem com 

os ónus que acarretam pela sua passagem. ----------------------------  

4.8. A proposta aparenta garantir o dimensionamento das áreas 

destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas 

e equipamento (previsão global de 5.221,10m2), previsto no artigo 43º 

do RJUE, com os parâmetros definidos no nº 4 do artigo 20º do 

regulamento do PDM para o uso de habitação unifamiliar (globalmente 

0,35 m2/m2 de a.b.c.). ---------------------------------------------- 

4.9. Aferido as áreas de cedência em loteamentos previstas no artigo 

44º do RJUE e especificadas no artigo 21º do regulamento do PDM e 

ainda no artigo 28º do RMUE, explanadas no quadro em anexo, verifica-

se que há um défice de 2.158,82m2 de área a ceder. ------------------ 

4.10. Nessa sequência, deverá o Município ser compensado pela 

insuficiência da área não cedida, como especificado no nº 3 do artigo 

21º do regulamento do PDM, de acordo com a fórmula7 expressa nos 

                                                           
6(…) Artigo56.º ---------------------------------------------------- 

Execução por fases -------------------------------------------------- 

1 - O interessado pode requerer a execução por fases das obras de 

urbanização, identificando as obras incluídas em cada fase, o 

orçamento correspondente e os prazos dentro dos quais se propõe 

requerer a respetiva licença. ---------------------------------- 

2 - O requerimento referido no número anterior deve ser 

preferencialmente apresentado com o pedido de licenciamento de 

loteamento ou, quando as obras de urbanização não se integrem em 

operação de loteamento, com o pedido de licenciamento das mesmas, 

podendo, contudo, ser apresentado em qualquer momento do procedimento, 

desde que não tenha ainda sido proferida decisão final. 

3 - Cada fase deve ter coerência interna e corresponder a uma zona da 

área a lotear ou a urbanizar que possa funcionar autonomamente. (…) - 

5 - Admitida a execução por fases, o alvará abrange apenas a primeira 

fase das obras de urbanização, implicando cada fase subsequente um 

aditamento ao alvará. (…) ------------------------------------------- 
7   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; ------------------- 
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artigos 26º a 31º do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. ---------  

4.11. Por aplicação da referida fórmula, a compensação devida será de 

79.582,74€. -------------------------------------------------------- 

4.12. Refere-se ainda que o RJUE, no artigo 22º, em articulação com o 

artigo 7º do RMUE, prevê a sujeição a discussão pública do 

licenciamento de operações de loteamento com significante relevância 

urbanística, caso se exceda os limites aí apresentados (>4ha, 100 

fogos ou 10% da população do aglomerado em se insere a pretensão). 

Considerando a tipologia de uso previsto- habitação unifamiliar e o 

número de lotes- 15, estimando o número de habitantes de ¾ por fogo, 

a população abrangida pela operação será de aproximadamente 45/60 

habitantes. Tendo em atenção que o aglomerado possui 853 habitantes 

segundo os Censos de 2021, o estimado representará menos de 10% da 

população. Juntando este pressuposto relativo à população, não será 

ultrapassado nenhum dos limites que sujeitará o licenciamento da 

operação a discussão pública. --------------------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

5.1. Em função do anteriormente exposto, coloca-se à consideração 

superior a emissão de informação favorável condicionada do pedido de 

informação previa para operação de loteamento apresentada, de acordo 

com os artigos 16º e 17º do RJUE. O condicionamento da aprovação 

resulta das correções de pormenor referidas na presente informação 

técnica, nos pareceres internos acima recolhidos e nas condições de 

execução do faseamento pretendido. ---------------------------------- 

5.2. Na sequência do condicionamento da aprovação anterior, indicando 

o previsto no nº 3 do artigo 16º do RJUE, coloca-se ainda à 

consideração superior que o procedimento de controle prévio a que se 

sujeita a operação de loteamento subsequente seja o licenciamento. -- 

5.3. Informa-se ainda que, de acordo com o nº 2 e nº 3 do artigo 17º 

do RJUE, pedido de licenciamento, nos termos exatos em que foi 

apreciado, deverá ser apresentado no prazo de um ano, acompanhada de 

declaração dos autores e coordenador de projeto de que respeita os 

limites constantes da informação prévia favorável, caso seja o caso.-   

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Anexo I - Cálculo da área a ceder; -------------------------------- 

- Anexo II - Parecer DA. -------------------------------------------- 

Anexo I ------------------------------------------------------------- 

 Área do terreno a lotear     
18 

449,80 m2     

 

Área bruta de construção 

para IC     7 747,00 m2     

           

regulamento 

do PDM 

Área de cedências 
Área a 

ceder 

Área 

cedida na 

proposta 

da 

requerente 

Área de 

cedência 

em falta 

artigo 21.º 

nº 2 

a) 

Área global máxima 

exigível para integração 

no domínio publico 

(espaços públicos verdes, 

40% 
da área do 

terreno 

7 

379,92 
m2     

-2 

158,82 

                                                           
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€ Portaria nº 310/2021, de 20 de dezembro). -------- 
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de utilização coletiva ou 

de circulação, e a 

equipamentos públicos ou 

de utilidade pública 

b) 
Equipamentos públicos ou 

de utilidade pública 
25% 

da área bruta de 

construção 

1 

936,75 
m2 0,00 m2 

c) 

Espaços públicos (espaços 

verdes ou de utilização 

coletiva, arruamentos 

viários e pedonais, 

estacionamentos) 

15% 
da área do 

terreno 

2 

767,47 
m2 

5 

221,10 
m2 

TOTAL       
7 

379,92 
m2 

5 

221,10 
m2     

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

Chaves, 13 de outubro 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 19.10.2022: ----- 

Visto. Atenta aos fundamentos de facto e de direito enunciados no 

presente documento, sou a propor que superiormente seja proferida 

decisão conducente à emissão de uma informação favorável condicionada 

relativamente ao pedido de informação prévia em causa, nos termos e 

para os efeitos mencionados no item “5 – Proposta de Decisão” deste 

documento. À consideração superior do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz. -- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 19.10.2022: --------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – PROCESSO 465/22 – ANA RITA 

FIGUEIREDO FERNANDES - FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 

350/UVCH/22, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, SUSANA FERNANDES, DATADA DE 18 DE OUTUBRO DE 2022. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

A Sr.ª Ana Rita Figueiredo Rodrigues, através dos requerimentos nº 

1282/22, nº 1819/22 e nº 2463/22, referente ao processo nº 465/22, na 

qualidade de cabeça de casal da herança de José Avelino Rocha 

Rodrigues, vêm solicitar a legalização e a emissão de autorização de 

utilização, de uma fração de habitação localizada no bloco 3, 1º D.to, 

Edifício Boston, na rua Cândido dos Reis, na freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

Consultado o arquivo municipal, para o local foi encontrada a licença 

de obras nº 27/85. Não foi encontrada elementos relativos a propriedade 

horizontal. -------------------------------------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

3.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e RMUE - 

a) O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, na sua redação atual, por se 

tratar de um procedimento de legalização de obras de reconstrução de 

uma habitação unifamiliar. O pedido terá ainda enquadramento no artigo 

73.º-C Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. ------- 
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3.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial 

a) Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 

conjugada com o respetivo regulamento, o prédio da requerente insere-

se em espaço da Classe 1 – Espaços urbanos urbanizáveis, da Categoria 

1.1 – cidade de Chaves; --------------------------------------------- 

b) Segundo a Planta de Condicionantes do PDM, o prédio é abrangido 

pela Zona de proteção a Monumento Nacional - Castelo de Chaves, 

incluindo os restos de Muralhas Militares existentes na cidade e os 

Fortes de São Neutel e São Francisco. ------------------------------- 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------ 

4.1. As obras apresentadas incidem sobre a alterações da 

compartimentação interior da fração, mantendo a mesma tipologia T3, e 

a cobertura e encerramento de terraço adjacente. De acordo com a 

definição constante do artigo 2º do RJUE estamos perante obras de 

alteração e ampliação.  --------------------------------------------- 

4.2. A requerente apresenta-se como cabeça de casal da herança do 

sujeito ativo constante da Certidão da Conservatória do Registo 

Predial, relativa à fração AU. Relembra-se a requerente, que deverá 

assegurar a sua legitimidade para levar a efeito a operação 

urbanística, pelo que deverá garantir a necessária autorização 

prevista nos artigos constantes do código civil na sua redação atual. 

4.3. O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

4.4. De acordo com as áreas constantes da caderneta predial (uma vez 

que não consta do arquivo municipal certidão a propriedade 

horizontal), a fração AU objeto da presente alteração, possui 140 m2 

de área privativa e 25 m2 de área dependente. De acordo com a proposta 

legalização, a área privativa permanece 140 m2, e há a cobertura da 

área dependente de 25 m2. ------------------------------------------- 

4.5. A edificabilidade admitida vai ao encontro do explanado na alínea 

a), do nº 2, do artigo 19º do regulamento do PDM, pois mantem o 

alinhamento de fachada existente com o arruamento a nascente e está 

abaixo da cércea do volume construído a norte. ---------------------- 

4.6. Verifica-se que se trata de uma obra de ampliação e alteração de 

imóvel situado em zona de proteção a imóvel classificado, sujeita 

assim a licença administrativa, nos termos do disposto na alínea d) 

do no 2 do artigo 4º do R.J.U.E. ----------------------------------- 

4.7. O projeto foi submetido para consulta da Direção Regional de 

Cultura do Norte (DRCN), em razão da zona de proteção a monumento 

nacional, de acordo com o artigo 13.ºA do RJUE. Esta entidade emitiu 

o parecer nº S-2022/590345 (C.S:1610950), recebido pelo portal do 

SIRJUE a que foi atribuído o nº CHV2022/00434, com decisão favorável 

condicionada. Referindo ainda que compete à entidade licenciadora 

garantir o cumprimento da condicionante à legalização da obra, neste 

caso, a eliminação do equipamento de climatização aplicado na fachada 

posterior. Anexa-se à presente informação o referido parecer para 

conhecimento integral por parte da requerente. Para verificação do 

cumprimento do referido deverá ser solicitado à Divisão de 

Administração e Fiscalização o seu cumprimento, propondo para o efeito 

o prazo de 60 dias. ------------------------------------------------- 

4.8. Consta ainda do processo o Auto de Vistoria nº 62/8/2022 de 

1/9/2022, realizado nos termos do nº 6, do artigo 73.º-C do RMUE. O 

auto refere a integração do imóvel no local onde se insere e que não 

há necessidade de obras de correção e/ou adaptação na fração destinada 
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a habitação, que se anexa a esta informação para conhecimento integral 

da requerente. ------------------------------------------------------ 

4.9. Caso a proposta mereça acolhimento superior deverá ser pagas as 

taxas previstas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, que importam no 

montante total de 445,60€, correspondentes às taxas de licenciamento 

do edifício (artigo 66.º da tabela de taxas anexa ao regulamento), 

conforme abaixo indicado: ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 15 Reconstrução ou alteração, acresce ao valor 

referido em 1. por m2 
  

  
  

a) 
Por metro quadrado da área de intervenção 165 2,25 € 371,25 € 

Artigo 

76.º Vistoria       

nº 6 Pela realização de outras vistorias não 

especialmente previstas 
1 

56,90 

€ 
56,90 € 

  TOTAL      428,15 € 

4.10. Assim: --------------------------------------------------------- 

a) Considerando que o pedido está instruído de acordo com os pontos 

nº 1, nº 15 e 16 da portaria nº 113/2015 de 22 de abril, nomeadamente 

no que concerne à responsabilidade dos técnicos autores e coordenador 

dos projetos. ------------------------------------------------------- 

b) Relembra-se que, as questões sobre a legitimidade da requerente 

para a efetivar estas obras de alteração e ampliação tendo em conta 

que se trata de uma fração, a eventual aprovação das será sob reserva 

de direito de terceiros. -------------------------------------------- 

c) Considerando que, a construção foi objeto de vistoria, validando 

todos os elementos probatórios que acompanham instrutoriamente o 

procedimento de legalização, que referiu não haver lugar a obras de 

correção/adaptação. ------------------------------------------------ 

d) Considerando o parecer favorável condicionado da DRCN, que remete 

para a entidade licenciadora a verificação da remoção do equipamento 

de ar condicionado na fachada posterior. --------------------------- 

e) Considerando que, a solução arquitetónica de ampliação 

apresentada não acarreta inconveniente adicionais ao edifício já 

existente, e bem que o auto de vistoria acima referido incide 

igualmente sobre a inserção urbana. --------------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

5.1. Tendo em consideração o exposto, coloca-se à consideração 

superior, sugerir o agendamento deste assunto para uma próxima reunião 

de Câmara Municipal, enquadrada no regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, com vista a proposta 

de deferimento condicionado do pedido de legalização das obras 

patenteadas no projeto a que se fez referência e reconhecer que se 

encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel, sob a reserva 

de direito de terceiros acima referido. ---------------------------- 

5.2. Coloca-se à consideração superior o prazo de 60 dias para remoção 

do aparelho de ar condicionado na fachada, conforme condicionante de 

licenciamento do parecer da DRCN. Findo o prazo, coloca-se à 

consideração superior o envio do processo para a Divisão de 

Administração e Fiscalização, para aferir o cumprimento da mesma. --- 
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5.3. Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar, a 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar, após o pagamento das 

taxas acima calculadas. --------------------------------------------- 

5.4. Deverá ainda ser dado conhecimento do parecer com decisão favorável 

condicionada da DRCN, ofício com a referência nº S-2022/590345 

(C.S:1610950). De forma a ultrapassar a condicionante referida de 

remoção de aparelho de ar condicionado da fachada, coloca-se ainda à 

consideração superior conceder o prazo de 30 dias para a sua 

verificação e do Auto de Vistoria. ---------------------------------- 

Chaves, 18 de outubro de 2022 --------------------------------------- 

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

Susana Gomes Fernandes, Arq.ª) -------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Parecer DRCN, favorável condicionado nº S-2022/590345 (C.S:1610950); 

- Auto de Vistoria nº 62/2022, para efeitos de legalização das obras 

de construção. ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 20 DE OUTUBRO DE 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 20 DE OUTUBRO DE 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 20 

DE OUTUBRO DE 2022: -------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.8. SOLICITA DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE USO INDUSTRIAL RELATIVO 

A ARMAZÉM SITUADO NO LUGAR DA FONTINHOSA, EM SANJURGE. DE CONSTRUÇÕES 

FERNANDO NOGUEIRA E FILHOS, S.A. PROCESSO Nº 466/05 – INFORMAÇÃO Nº 

2160/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, CONCEIÇÃO MARTINS, ENGENHEIRA CIVIL, 

DATADA DE 17.10.2022. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

A Firma Construções Fernando Nogueira e Filhos S.A., através do 

requerimento n. º 2594/22 solicita em 13/10/2022 uma declaração de 

compatibilidade do uso de indústria, a qual possui o alvará de 

autorização de utilização n.º 152/06, correspondente a um edifício 

destinado a armazém, situado no Lugar da Fontinhosa- Sanjurge, 

Freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge  no concelho de Chaves. - 



                                                                F. 174 

                                                                  _____________________ 

 
II – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

O edifício em causa possui um alvará de licença de construção n.º 

166/2006 sita no Lugar da Fontinhosa- Sanjurge, Freguesia de Sanjurge 

no concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

Possui ainda alvará de licença de utilização 152/06 destinado a 

armazém, no Lugar da Fontinhosa- Sanjurge, Freguesia de Sanjurge no 

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

III- SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

3.1.O processo está não está instruído de acordo com o n.º 2 artigo 

73.º-B do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Termo de responsabilidade/Declaração de técnico relativo ao 

Regulamento de segurança contra incêndio; --------------------------- 

- Termo de responsabilidade/Declaração de técnico relativo ao 

Regulamento Geral de Ruído; ----------------------------------------- 

- Descrição da atividade produtiva da empresa; ---------------------- 

- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de caráter 

professional; ------------------------------------------------------ 

IV- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------- 

4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no n.º 5 do art.º4 e art.º 62 do Dec.- Lei 555/99 e ulteriores 

alterações, por remissão do n.º3 do artigo 73.º-B do RMUE. ---------- 

4.2 Nos instrumentos de Gestão Territorial -------------------------- 

4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal  

o prédio urbano está inserido em espaço urbano e urbanizável, categoria 

1.1 – Cidade de Chaves. --------------------------------------------- 

4.3. Nos Regulamentos Municipais ------------------------------------ 

4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-B 

(Sistema de Indústria Responsável (SIR)) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação. ---------------------------------------- 

4.4. Em diplomas especiais ------------------------------------------ 

4.4.1. O presente pedido enquadra-se no n.º3 artigo 18.º do Sistema 

de Indústria Responsável (SIR) – Dec.- Lei n.º 73/2015 de 11 de Maio. 

V- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1. O requerente pretende a emissão de declaração de compatibilidade 

com o uso industrial, o alvará de autorização de utilização n.º 152/06, 

destinado a armazém. ------------------------------------------------ 

5.2. O uso industrial pretendido, refere – se à atividade de: 

“impressão, comercialização de etiquetas, rótulos, letreiros e 

encadernação e acabamentos associados à impressa, e serviços rápidos”, 

industria do Tipo 3, CAE 18120 a qual, têm enquadramento na parte 2-B 

do anexo I do SIR. ------------------------------------------------- 

5.3. Constam da parte 2-B do anexo I do SIR, as atividades industriais, 

da classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE – rev.3) 

com potência elétrica igual ou inferior a 41,4 kVA, potência térmica 

não superior a 4 x 105 Kj/h e onde são exercidas a título individual 

ou microempresas até 5 trabalhadores. -------------------------------  

5.4. O pedido está instruído de acordo com o n.º 2 do 73.º-B do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ou seja, com 

elementos justificativos de que a instalação do estabelecimento 

industrial, a que se refere a parte 2-B do anexo I do SIR, salvaguarda 

o equilíbrio urbano e ambiental. ------------------------------------ 

5.5. A atividade industrial de “a impressão, comercialização de 

etiquetas, rótulos, letreiros e encadernação e acabamentos associados 

à impressa, e serviços rápidos” (CAE 18120), pode ser desenvolvida em 
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prédio urbano com o uso de industria, de acordo com a alínea a) do 

n.º3 do artigo 18.º do SIR. ----------------------------------------- 

5.6. O edifício onde se pretende desenvolver a atividade a que se fez 

referência, está situado em espaço urbano e urbanizável, categoria 1.1 

– Cidade de Chaves, o qual, está vocacionado para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do art.º 7 do Plano Diretor 

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

6. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 

6.1. Considerando, que o pedido está instruído de acordo com o n.º 2 

do 73.º-B do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ou 

seja, com elementos justificativos de que a instalação do 

estabelecimento industrial, a que se refere a parte 2-B do anexo I do 

SIR, salvaguarda o equilíbrio urbano e ambiental. ------------------- 

6.2. Considerando que a alínea a) do n.º3 do artigo 18.º do SIR, 

estabelece, que pode a Câmara Municipal, declarar compatível com o uso 

industrial o alvará de utilização de edifício destinado a armazém, no 

caso de se tratar de estabelecimento abrangido pela parte 2-B do anexo 

I do SIR, se se verificar a inexistência de impacte relevante no 

equilíbrio urbano e ambiental. -------------------------------------- 

6.3. Considerando que o edifício, onde pretende exercer a atividade 

industrial de: “a impressão, comercialização de etiquetas, rótulos, 

letreiros e encadernação e acabamentos associados à impressa, e 

serviços rápidos” (CAE 18120), a que se refere a parte 2-B do anexo I 

do SIR, possui alvará de autorização de utilização n.º 152/06, para 

“Armazém”, podemos concluir que é compatível com o uso pretendido – 

“industrial”, sendo certo que, pode a atividade a que se fez 

referência, ser instalada em   prédio urbano. ----------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (n.º1 do artigo 73.º - B do RMUE), 

propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: -------------- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do artigo 73.º- B do RMUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de emissão de declaração de compatibilidade com o uso 

industrial, designadamente, para a atividade de, “a impressão, 

comercialização de etiquetas, rótulos, letreiros e encadernação e 

acabamentos associados à impressa, e serviços rápidos” (CAE 18120),  

destinada a industria e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o averbamento no título de autorização 

de utilização existente; -------------------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir o presente pedido de 

emissão de declaração de compatibilidade com o uso industrial, deve 

de seguida, proceder-se ao averbamento no título de utilização já 

emitido (Alvará de Autorização de Utilização n.º 152/06, da edificação 

da atividade pretendida, designadamente, “A IMPRESSÃO, COMERCIALIZAÇÃO 

DE ETIQUETAS, RÓTULOS, LETREIROS E ENCADERNAÇÃO E ACABAMENTOS 

ASSOCIADOS À IMPRESSA, E SERVIÇOS RÁPIDOS” (CAE 18120), a que se refere 

a parte 2-B do anexo I do SIR. --------------------------------------   

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

Chaves, 17 de Outubro de 2022 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, (Conceição Martins, Engª.). --------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17.10.2022: ----- 

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 

20.10.2022: --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.9. SOLICITA ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO NA RUA RAINHA D. 

LEONOR, LOTEAMENTO 12/90, LOTES 38 E 40 EM CASAS DOS MONTES. DE PAULO 

JORGE DE JESUS GONÇALVES FERNANDES DIAS. PROCESSO Nº 733/22 – 

INFORMAÇÃO Nº 2188/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, CONCEIÇÃO MARTINS, 

ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 18.10.2022. -----------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução -----------------------------------------------------  

O Sr. Paulo Jorge de Jesus Gonçalves Fernandes Dias, na qualidade de 

proprietário do Lote n.º 40, e Srª Sónia Maria de Jesus Fernandes Dias 

na qualidade de proprietário do lote n.º 38, solicitam pedido de 

alteração à Licença do loteamento titulada pelo Alvará n.º 12/90, 

emitido em nome de, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, sito em 

Casas dos Montes, Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, referente 

ao processo n.º 733/22, com incidência nas especificações dos lote n.º 

38 e 40. ------------------------------------------------------------ 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

O Loteamento com alvará n.º 12/90, foi objeto de emissão em 20 de 

Março de 1990- alvará de loteamento n.º 12/90- em nome da Junta de 

Freguesia de Santa Maria Maior, composto por 75 lotes. -------------- 

Posteriormente foi objeto de alteração, com a retificação da área do 

lote n.º 6, com a emissão do aditamento a 11 de Janeiro de 1993. ---- 

Com o requerimento n.º1965/22, os proponentes pretendem levar a efeito 

o aditamento às especificações do loteamento com Alvará n.º 12/90, o 

qual consubstancia  os Lotes 38 e 40,  sendo os proprietários, mantendo 

inalterados todos os restantes parâmetros urbanísticos; ------------- 

III- Enquadramento da Pretensão ------------------------------------- 

3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 733/22 

– a alteração ao loteamento com alvará n.º12/90, situa-se de acordo 

com o Plano Director Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços 

Urbanos e Urbanizáveis e na categoria 1.1-Cidade de Chaves. ---------  

De acordo com a planta de condicionantes, sobre o terreno não impende 

nenhuma servidão ou restrição de ordem pública; --------------------- 

Considerando que no passado dia 18 de abril de 2018, foi publicado em 

Diário da República, 2ª série, através de Aviso n.º 5233/2018, a 

Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, pelo que passam a ser válidas as novas regras de 

edificabilidade aí preconizadas, a saber: --------------------------- 

“Artigo 20.º Operações de loteamento urbano” ------------------------ 
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Nas operações de loteamento urbano serão cumpridas as disposições 

constantes do artigo anterior aplicáveis a cada caso, com as seguintes 

adaptações e adendas: ----------------------------------------------- 

1- Os índices de construção médios a adotar na operação não poderão 

exceder os seguintes valores: --------------------------------------- 

a) Os estabelecidos para a zona onde se localiza o terreno objeto da 

operação, quando se tratar de área disciplinada por plano de 

urbanização; ------------------------------------------------------- 

b) Nos restantes casos: -------------------------------------------- 

i -Categoria 1.1 – cidade de Chaves: ------------------------------- 

 Ic ≤ 1,2 m2/m2; ---------------------------------------------------- 

Cércea máxima ≤ 20 m; ----------------------------------------------- 

Número máximo de pisos ≤ 6; ----------------------------------------- 

d) A área total de implantação das edificações previstas, incluindo 

anexos, não poderá exceder os seguintes valores em relação à área da 

parcela integrada nesta classe: ------------------------------------- 

i) 80 % para as categorias 1.1 e 1.2; ------------------------------- 

e) A área de solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, pátios 

e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder os 

seguintes valores em relação à parcela integrada nesta classe: ------ 

i) 85 % para as categorias 1.1 e 1.2; ------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O pedido dos proponentes enquadra-se numa alteração ao alvará de 

loteamento n.º 12/90, de acordo com o preceituado no artigo 27.º do 

Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE). -------------------------- 

3.4- Normas Especiais – Loteamento 12/90 ---------------------------- 

Especificações do alvará de loteamento em causa, retratadas no quadro 

sinóptico referentes aos lotes objeto de alteração. ----------------- 
N.º 

do 

Lote 

Área do 

Lote 

(m2) 

Finalidade Área de 

Implantação 

(m2) 

Área de 

Construção  

(m2) 

Nº. de 

Pisos 

Abaixo da 

cota de 

soleira 

 Nº. de 

Pisos 

Acima da 

cota de 

soleira 

N.º de 

Fogos 

38 150,00 Habitação 55,00 110,00 0 2 1 

40 150,00 Habitação 55,00 110,00 0 2 1 

IV - Análise da pretensão ------------------------------------------- 

4.1 Com o presente pedido, requerimento n.º1965/22, os requerentes 

pretendem levar a efeito o aditamento às especificações do loteamento 

com Alvará n.º 12/90, o qual consubstancia  os Lotes 38 e 40,  sendo 

os proprietários, mantendo inalterados todos os restantes parâmetros 

urbanísticos; ------------------------------------------------------ 

►Alterações resultantes do presente pedido para os lotes n.º38 ; ---- 

►Aumento da área bruta de construção, na globalidade de 168,00 m2 ---  

►Aumento da área de implantação de 55,00 m2 para 93,00 m2 ----------- 

►Aumento da área bruta de construção no lote, na totalidade 58,00 m2  

►Diminuição da área de terreno do lote em 34,00 m2    --------------- 

►Alterações resultantes do presente pedido para os lotes n.º40; ----- 

►Aumento da área bruta de construção, na globalidade de 180,00 m2 ---  

►Aumento da área de implantação de 55,00 m2 para 105,00 m2 ---------- 

►Aumento da área bruta de construção no lote, na globalidade de 70,00 

m2. ----------------------------------------------------------------  

4.2 Especificações do alvará de loteamento referentes aos lotes n.º 

38 e 40 propostas de alteração, retratadas no quadro sinóptico ------  

 
 

 

 

 

ÁREAS 

   Número de pisos 
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N.º do 

Lote 

 

 

 

Área do 

Lote 

(m2) 

 

 

 

Implantação 

(m2) 

 

 

 

Construção 

(m2) 

 

 

 

 

Uso 

 

Abaixo da 

cota de 

soleira 

-1 

 

Acima da 

cota de 

soleira 

 

N.º de 

Fogos 

 

 

 

 

38 

 

 

116,0 

 

 

93,00 

 

 

168,00 

 

 

Habitação  

 

 

0 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

40 

 

 

150,0 

 

 

105,00 

 

 

180,00 

 

 

Habitação 

 

 

0 

 

2 

 

 

 

1 

 

4.2- Do pedido agora formulado, verifica-se uma alteração ao regime 

de cedências a integrar no domínio público municipal anteriormente 

contabilizado, por haver um aumento da área de construção; ---------- 

4.3 - No que se refere ao dimensionamento das cedências previstas no 

artigo 43.º do RJUE, conjugado com o artigo 28.º do RMUE, os parâmetros 

a seguir serão os que se encontram no artigo 20.º e 21.º do Regulamento 

do PDM. ------------------------------------------------------------- 

4.4 - No cumprimento do descrito na alínea b) do n.º 2) do artigo 21.º 

do regulamento do P.D.M., as áreas máximas  que devem integrar o 

domínio público municipal, a exigir de acordo com o estipulado no 

regulamento, nomeadamente dimensionamento das parcelas de terreno 

destinadas a equipamentos públicos ou de utilidade publica, não poderá  

ultrapassar os 25% da área bruta de construção prevista na operação 

urbanística. ------------------------------------------------------- 

4.5- No presente pedido de alteração, verifica-se um aumento da área 

bruta de construção de 128,00 m2 pelo que nos termos de dimensionamento 

de áreas a ceder para equipamentos públicos ou de utilidade pública 

seria uma área de (128,00 x0,25 = 32,00 m2). ------------------------ 
Total da Área bruta de construção do 

 alvará de loteamento 12/90 

Total da Área bruta de construção da  

alteração agora proposta 

19 166,81 m2  19 294,81 m2 

V- Considerações do parecer ---------------------------------------- 

Considerando que o Sr. Paulo Jorge de Jesus Gonçalves Fernandes Dias 

apresenta certidão de registo predial referente aos lotes n.º 40 

(registo n.º 2042/20090505) e Srª Sónia Maria de Jesus Fernandes Dias 

n.º 38 (registo n.º 2039/20090504). --------------------------------- 

Considerando que o pedido de alteração à licença, da operação de 

loteamento em análise, apresenta um número de lotes superior a 15 (75 

lotes), pelo que a notificação para pronúncia dos proprietários dos 

lotes deverá ser feita através de edital a afixar no local onde se 

situa o loteamento, na Junta de Freguesia respetiva e no Edifício dos 

Paços do Concelho, conforme o disposto nos n.ºs 2 , do artigo 11.º8 do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação; ------------------  

Considerando que as notificações foram executadas nos termos do 

disposto do artigo 112.º do CPA. ------------------------------------ 

Considerando que neste sentido, com fundamento na alínea d) do n.º1 

do artigo 112.º9 do Código do Procedimento Administrativo consagrado 

                                                           
8 Artigo 11.º Alterações à licença ou comunicação previa ------------ 

2 — Quando o número de lotes seja igual ou superior a 15, a notificação 

será feita via edital a afixar no local onde se situa o loteamento, 

na Junta de Freguesia respetiva e no Edifício dos Paços do Concelho.  
9 Artigo 112.º ------------------------------------------------------ 

Forma das notificações ---------------------------------------------- 

1 — As notificações podem ser efetuadas: ---------------------------- 

a) Por carta registada, dirigida para o domicílio do notificando ou, 

no caso de este o ter escolhido para o efeito, para outro domicílio 

por si indicado; ---------------------------------------------------- 
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no DL 4/2015 de 07 de janeiro, a notificação através de Edital, - 

edital n.º 119/2022  de 26/09- para os interessados se pronunciarem 

sobre as alterações às condições de licença da referida operação de 

loteamento. -------------------------------------------------------- 

Considerando que nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decreto-

lei n.º 136/2014 de 09/09 e ulteriores alterações, a alteração à 

licença de operação de loteamento não pode ser aprovada se ocorrer 

oposição escrita da maioria áreas dos lotes constantes do alvará, e 

não havendo pronúncia no prazo estabelecido. ------------------------ 

Considerando que a área total do terreno que faz parte do loteamento 

n.º 12/90 é de 50 194,00,  sendo a área loteável de 17 111,70 m2, que 

aplicando o índice proposto para o local Ic= 1,2 m2/m2 poderá possuir 

o loteamento uma área máxima de construção de 23 000,172 m2 

(19 166,81x1,2 = 23 000,172), acordo com o disposto na alínea b) do  

n.º1 do artigo 20 do Reg. do PDM. ----------------------------------- 

Considerando que a requerente pretende aumentar uma área de 128,00 m2, 

perfazendo no total uma área bruta de construção para o loteamento em 

causa de 19 294,81 m2, portanto inferior ao máximo permitido que é de 

23 000,172 m2. ------------------------------------------------------ 

Considerando que, findo o prazo de publicação do edital, e nos termos 

disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 136/2014 de 09/09 e 

ulteriores alterações, não ocorreu oposição escrita de nenhum dos 

proprietários dos lotes, verifica-se assim o cumprimento das normas 

legais e regulamentares. -------------------------------------------- 

Considerando ainda, que a alteração aos lotes preconizados, prende-se 

com o aumento de área bruta de construção a nível do r/c, a implantação 

nos lotes n.º 38 e 40, bem como a nível do andar. -------------------

Considerando que o processo se encontra instruído com os elementos 

mencionados na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, e com o Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE). ----------------------- 

Considerando que os encargos emergentes da operação urbanística de 

alteração da operação de loteamento n.º 12/90, configuram o cálculo 

das compensações devidas e das taxas administrativas. --------------- 

Considerando que o lote número 38 reduziu a área de terreno do lote 

de 150,00m2 para 116,00m2, havendo assim uma diferença de área 34,00 

m2. Esta área de terreno já foi cedida e materializada no local, com 

o alargamento do arruamento confrontante, e onde existem 

infraestruturas executadas. Pretendeu-se apenas regularizar a área do 

lote. -------------------------------------------------------------- 

VI- Áreas de cedência ao município ---------------------------------- 

6.1 - Atendendo que o alvará n.º12/90, previu áreas gerais destinadas 

a equipamentos públicos num total de 10 621 ,30 m2; ----------------- 

                                                           
b) Por contacto pessoal com o notificando, se esta forma de notificação 

não prejudicar a celeridade do procedimento ou se for inviável a 

notificação por outra via; ------------------------------------------ 

c) Por telefax, telefone, correio eletrónico ou notificação eletrónica 

automaticamente gerada por sistema incorporado em sítio eletrónico 

pertencente ao serviço do órgão competente ou ao balcão único 

eletrónico; -------------------------------------------------------- 

d) Por edital, quando seja esta a forma de notificação prescrita por 

lei ou regulamento ou quando os notificandos forem incertos ou de 

paradeiro desconhecido; --------------------------------------------- 

e) Por anúncio, quando os notificandos forem em número superior a 50.- 
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6.2 - Atendendo que o alvará n.º12/90, previu áreas gerais destinadas 

a infraestruturas (arruamentos) num total de 22 461 ,30 m2; --------- 

6.3 - Considerando que o prédio a lotear já está servido pelas 

infraestruturas a que se refere a alínea h) do artigo 2.º do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), pelo que não se justifica a 

localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no 

referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo 44.º10 

do retrocitado diploma legal, pelo que não há lugar a qualquer cedência 

para esses fins; ----------------------------------------------------  

6.4 – No que concerne ao regime de cedências em loteamentos, o pedido 

de alteração à licença da operação de loteamento n.º 12/90, está 

sujeito ao descrito no artigo 21.º do regulamento do PDM, no que 

respeita às alterações propostas; ----------------------------------- 

6.5 – Da aplicabilidade da norma referida, pode-se concluir que o 

pedido de alterações à licença, fica sujeito ao previsto na alínea b) 

do n.º2 do artigo 21.º do Regulamento do PDM, pelo fato da área total 

do terreno objeto da operação de loteamento se manter inalterada, das 

quais as restantes alíneas estão diretamente relacionadas; ---------- 

6.6 - O pedido de alteração às especificações do alvará de loteamento 

n.º12/90, para efeitos do regime de áreas de cedência em loteamentos 

mencionada no parágrafo anterior, consubstancia um aumento de área 

bruta de construção de 128,00 m2, considera-se que sobre esta apenas 

recai o previsto na alínea b) do n.º2 do artigo 21.º do Regulamento 

do PDM no respeitante às alterações introduzidas (aumento de a área 

bruta de construção de 128,00 m2); ---------------------------------- 

6.7 – Pelo exposto, e aplicando a norma retro citada, a área não cedida 

para equipamentos públicos ou de utilidade pública, que corresponde 

nos termos das disposições legais acima referidas uma área de 32,00 

m2 (128,00 m2 x 25% = 32,00 m2). ------------------------------------                                                                                                                                                                                                     

6.8- Considerando que o proprietário já cedeu para espaço publico uma 

área de 34,00m2. Área essa que levou agora à diminuição da área do 

lote. -------------------------------------------------------------- 

6.9 – Neste caso, o regime de compensações previstas no n.º4 do artigo 

44.º do Dec-Lei 136/2014, de 09/09 e ulteriores alterações, sobre as 

alterações introduzidas, a calcular nos termos do artigo 30.º do 

Regulamento de Liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas  não se aplica, face à área já cedida. ---- 

6.10- Pelo exposto, considera-se que são respeitados todos os 

parâmetros urbanísticos, pelo que nada há a opor à aprovação da 

alteração da operação de loteamento em análise; --------------------- 

VII- Proposta de Decisão -------------------------------------------- 

                                                           
10 Artigo 44.ºCedências --------------------------------------------- 

1 — O proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre o 

prédio a lotear cedem gratuitamente ao município as parcelas para 

implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização 

coletiva e as infraestruturas que, de acordo com a lei e a licença ou 

comunicação prévia, devam integrar o domínio municipal. ------------- 

4 — Se o prédio a lotear já estiver servido pelas infraestruturas a 

que se refere a alínea h) do artigo 2.º ou não se justificar a 

localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no 

referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo 

anterior, não há lugar a qualquer cedência para esses fins, ficando, 

no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação 

ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em 

regulamento municipal. ---------------------------------------------- 
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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: --------------------------------------------------  

7.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de deferir o  

pedido de alterações à licença da operação de loteamento titulada pelo 

Alvará n.º 12/90, em, nome de Paulo Jorge de Jesus Gonçalves Fernandes 

Dias e Sónia Maria de Jesus Fernandes Dias , no Lugar de  Casas dos 

Montes, Freguesia de Santa Maria Maior, solicitado nos termos do artigo 

27.º do Dec-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Dec-

Lei 136/14, de 09/09 com as ulteriores alterações; ------------------  

7.2- Neste contexto, de acordo com o disposto no n.º1 do artigo 76.º 

do D.L. n.º 136/14 de 09/09, dispõe o requerente do prazo de 1 ano 

para requerer formalmente o 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 

12/90, sob pena de caducidade desta deliberação, conforme o previsto 

no n.º2 do artigo 71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito 

instruir o seu pedido com os elementos mencionados no n.º 1 do artigo 

2.º da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente: ------------ 

7.2.1- Planta de Síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares). ----------------------------------------------------- 

7.2.2- Atualização das Certidões da conservatória de registo predial 

anteriormente entregue (caso de estas não se encontrarem validas). -- 

7.3- Os promotores ficam isentos do pagamento do valor da compensação, 

em virtude da já cedência da área correspondente a 34,00 m2 para 

infraestruturas. Ora, as compensações em áreas, seria de 32,00 m2, 

portanto, cedeu área superior à admissível para a compensação. ------ 

7.4- Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as taxas correspondentes previstas no artigo 117.º do 

Dec-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Dec-Lei 

136/14, de 09/09, as quais se encontram estabelecidas no Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização de Operações 

Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e serão objeto de cálculo aquando 

da emissão de alvará. ----------------------------------------------- 

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

Chaves, 18 de Outubro 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 19.10.2022: ----- 

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 

20.10.2022: --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

  

 

2.10. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NA RUA DO MAÇOTE EM 

SAMAIÕES. DE ALBERTO BARREIRA. PROCESSO Nº 779/22 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2186/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 
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TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, BRANCA GIL 

FERREIRA, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 18.10.2022. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento n.º 2098/22, referente ao processo n.º 

779/22, o Sr.º Eusébio Alves, advogado, na qualidade de procurador do 

proprietário, Sr,º Alberto Barreira, apresenta um pedido, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

na legalização das obras de ampliação11 e alteração12, de uma habitação 

unifamiliar, sito, na rua do Maçote - Samaiões, da União das freguesias 

da Madalena e Samaiões no concelho de Chaves. ----------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio misto tem a área total de 4.180,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1386, 1270 e descrito na conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 29/19850926 da União das freguesias da 

Madalena e Samaiões. ------------------------------------------------ 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de construção n.º 582/90, para “construção de um prédio 

de habitação - legalização de r/chão e andar, com a área de 238,00 

m2”. ---------------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ----------------------------------------

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------  

- Planta de localização à escala 1:10.000 e 1:5.000; ----------------

- Levantamento fotográfico ------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e dos projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------

- Termo de responsabilidade, de isenção do plano de acessibilidades; 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200 e 1:500; ------------------------------------------- 

                                                           
11 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
12 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores 

e relatório técnico; ------------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; ------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade e relatório 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água, 

drenagem de águas residuais e pluviais e relatório técnico; --------- 

- Declaração de isenção de emissão de pré-certificado energético; --- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico; -------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar e 

da construção de anexo. --------------------------------------------- 

4.2 - Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- A parcela de terreno, está inserida em espaço de classe 4 – 

espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns e na 

envolvência imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao seu 

perímetro e exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de acesso 

demarcadas nas plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal. --- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de um 

edifício destinado a habitação unifamiliar, com a área bruta de 

construção de 285,60 m2, estando a área de 238,00 m2, licenciada ao 

abrigo da licença de obras n.º 582/90. ----------------------------- 

5.2 - O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 4.180,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação = 153,50 m2; ---------------------------------- 

- Área de bruta de construção = 285,60 m2; ------------------------- 

- Número de pisos = 2; --------------------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T3; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea = 7,50 metros; --------------------------------------------- 

- Volumetria = 771,12 m3; ------------------------------------------- 

5.3 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-09-08, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”65/2022”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ------------------------------------------  

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 
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“habitação unifamiliar”, objeto de pedido de legalização das obras 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio, pese embora, haja a necessidade, de apresentar novas plantas 

de arquitetura, retratando o piso 1 de acordo com o existente no local. 

Esta desconformidade, foi comunicada ao requerente, no ato da 

vistoria. ---------------------------------------------------------- 

5.5- O requerente apresenta sob requerimento n.º 2620/22, datado de 

17 de Outubro de 2022, peças desenhadas, em conformidade, com o 

descrito, no “Auto de Vistoria n.º ”65/2022”, datado de 08 de Setembro 

de 2022. ------------------------------------------------------------ 

5.6- A habitação unifamiliar onde pretende legalizar as obras de 

ampliação, é uma preexistência, pelo facto de estar devidamente 

licenciada, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do 

art.º 513 do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------------- 

5.7- A habitação está implantada na envolvência imediata dos 

aglomerados, em áreas exteriores ao seu perímetro e exclusivamente ao 

longo dos troços das suas vias de acesso demarcadas nas plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

5.8- Face á localização do terreno, onde se encontra implantada a 

habitação, onde só são autorizadas, a construção de edifícios 

destinados a habitação, quando, a parcela possuir uma área mínima de 

2.500,00 m2 e confrontar com a via de referência numa extensão mínima 

de 30 metros em conformidade com o n.º 5, do art.º 3714, do Plano 

Diretor Municipal de Chaves. --------------------------------------- 

                                                           

13 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ------------------------------------------------------ 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
14 5 - Na envolvência imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao 

seu perímetro e exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de 

acesso para tal demarcados na planta de ordenamento, o município poderá 

autorizar a construção de edifícios destinados a habitação, em 

parcelas confinantes com as mesmas vias, nos termos da disciplina 

constante do Nº 2 a Nº 4 deste artigo, com as seguintes adendas e 

alterações: -------------------------------------------------------- 

a) A parcela terá de possuir uma área mínima de 2500 m2 e confrontar 

com a via de referência numa extensão mínima de 30 m, não se aplicando 

o disposto no Nº 1; ------------------------------------------------- 

b) O valor do Ic referido na alínea b) do Nº 2 passa a ser de 0,10 

m2/m2, não podendo em nenhum caso a área bruta de construção exceder 

350 m2; ------------------------------------------------------------- 

c) A edificação implantar-se-á junto da via de referência, com o 

alinhamento estabelecido pelo município para o local, não se aplicando 

o disposto na alínea d) do Nº 2; ------------------------------------ 

d) A percentagem referida na alínea f) do Nº 2 passa a ser de 15%, não 

podendo em nenhum caso a área total de solo impermeabilizado exceder 

450 m2. ------------------------------------------------------------- 
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5.9-Segundo prova documental apresentada (Certidão das Finanças), o 

terreno tem 4. 180,00 m2 > 2.500,00 m2 (área mínima de terreno 

necessária, para a edificação pretendida), bem como, de acordo com a 

planta de implantação sobre levantamento topográfico apresentada, 

confronta com a via de referência numa extensão superior a 30 metros. 

5.10- Na categoria de espaços, em que se insere a parcela de terreno, 

o índice de construção é de 0.10 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou 

seja, (área do terreno x índice de construção) = 4.180,00 m2 x 0,10 

m2/m2 = 418,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 285,60 

m2 (área bruta da construção licenciada + área ampliada a legalizar). 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO    -------------------- 

7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

37,60 euros. ------------------------------------------------------- 

7.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

148,00 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 185,60 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o prédio urbano objeto de legalização das obras 

de ampliação, encontra-se em razoável estado de conservação interior 

e exteriormente e não necessita de obras de correção ou adaptação. -- 

8.2- Considerando, que a edificação é servida por arruamento público, 

pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água e as 

águas residuais são conduzidas á uma fossa séptica. ----------------- 

8.3- Considerando, que o imóvel se destina a habitação unifamiliar, o 

que respeita o disposto no n.º 5, do artigo 37.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves. ----------------------------------  

8.4- Considerando, que as obras de ampliação da habitação a legalizar 

e o terreno em que se insere, cumprem o especificado nas alíneas a), 

b), c) e d) do n.º 5, do artigo 37.º, do Regulamento do Plano Diretor 

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

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 
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b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da “habitação unifamiliar”, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar; --------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) – com aumento de área de 47,60 m2 -------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)  ------------ 

 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,79     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   47,6 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 37,60   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas    ------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

 
Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
  

n.º 2 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a)  Até 250 m2   79,75 € 0,00 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 1 91,10 € 91,10 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

102,60 

€ 
0,00 € 

Art.º 76, n.º 

6 Vistoria 
1 56,90 € 56,90 € 

  TOTAL      148,00 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………….. ∑ 37,60 € + 148,00 € = 185,60 € 

À Consideração Superior, -------------------------------------------- 
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Chaves, 18 de Outubro de 2022 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.10.2022: ----- 

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 

20.10.2022: --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

  

 

2.11. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LUGAR DO OLMO, RUA DA 

ESCOLA, EM SÃO CORNÉLIO. DE GRACINDA ROSA TEIXEIRA DOS REIS. PROCESSO 

Nº 175/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2185/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

BRANCA GIL FERREIRA, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 18.10.2022. --------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Através do requerimento n.º 2440/22, referente ao processo n.º 

175/22, a Sr.ª Gracinda Rosa Teixeira dos Reis, apresenta um pedido, 

com vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de construção15, de uma 

habitação unifamiliar, sito, no lugar do Olmo, rua da escola, São 

Cornélio, União das freguesias das freguesias de Travancas e Roriz no 

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

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total 125,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 

748 NIP, da União das freguesias das freguesias de Travancas e Roriz. 

  1.3 - De acordo com a Caderneta Predial Rústica apresentada, o prédio 

urbano tem a área total 810,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 

418 ARV da União das freguesias de Travancas e Roriz. --------------- 

1.4 - De acordo com o Modelo 1, o prédio urbano tem a área total 941,10 

m2, está inscrito na matriz com o n.º P866 da União das freguesias de 

Travancas e Roriz. -------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Informação/Proposta n.º 275/DAG/fis/2022. ---------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1-O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Caderneta Predial Rústica ----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; ------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25.000 e 1:10.000; --------------- 

- Levantamento fotográfico ------------------------------------------ 

                                                           
15 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------------------  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade; ------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 500; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

-Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto de 

estabilidade, acompanhado de relatório técnico; --------------------- 

-Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto das 

redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais 

e relatório técnico; ------------------------------------------------ 

- Relatório de justificação de dispensa de apresentação do projeto 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

- Relatório de justificação de dispensa de apresentação do projeto 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma habitação unifamiliar. --- 

4.2 - Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 35 A, o terreno está inserido em espaço de classe 1 – espaço Urbano 

e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ----------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- A requerente pretende a legalização das obras de construção de 

uma habitação unifamiliar, de cave e r/chão, com a área bruta de 

construção de 262,20 m2. -------------------------------------------- 

5.2- A requerente propõe assim legalizar com o projeto apresentado os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 941,10 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação da habitação = 131,10 m2; --------------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 262,20 m2; ---------------- 

- Número de pisos da habitação = 2; --------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T2; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea da habitação = 5,30 metros; -------------------------------- 

- Volumetria = 694,83 m3; ------------------------------------------- 

5.3 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 
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ao imóvel em 2022-04-07, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”28/2022”,cujo teor foi dado a conhecer à requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 954/SCOU/2022, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2022-05-16. -------------------------------------- 

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

“habitação unifamiliar”, objeto de pedido de legalização das obras 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio, pese embora, haja necessidade de colocação de um corrimão nas 

escadas de acesso ao logradouro, de sinalizar o desnível existente no 

piso -1 e apresentar os projetos de especialidades em falta. -------- 

5.5- A requerente apresenta sob requerimento n.º 2440/22, novos 

elementos, no sentido de serem ultrapassados os considerandos vertidos 

no “Auto de Vistoria n.º ”28/2022”, designadamente, plantas de 

arquitetura assinadas pelo técnico responsável pelo projeto de 

legalização em como foram acauteladas as disposições reportadas no 

referido auto, termos de responsabilidade dos projetos de 

especialidades em falta e o plano de acessibilidades. --------------- 

5.6- No que diz respeito às regras de edificabilidade e dado não ser 

possível definir uma moda da cércea ou um alinhamento dominante, 

conforme o descrito na alínea a), do n.º2 do artigo 19.º da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, a edificabilidade do prédio 

a construir, é condicionada pelo índice de construção, pela cércea e 

pelo n.º de pisos, de acordo com o previsto na alínea a1), do n.º2 do 

artigo 19.º do referido diploma legal. ------------------------------ 

5.7- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 941,10 m2 x 0.80 m2/m2 = 752,88 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 262,20 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,28 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). 

5.8- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

5.9 -Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 999,32 euros. ----------------------------------------- 
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7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

148,00 euros. -------------------------------------------------------

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.147,32 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ----------------------------- 

8.2- Considerando, que a operação urbanística, consubstanciada, na 

legalização das obras de construção, de uma habitação unifamiliar, 

respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos na 

alínea a1), da subalínea i), do n.º2, do artigo 19.º da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, pelo facto de propor: um 

índice de construção de 0,28 m2/m2, uma cércea máxima de 5,30 metros e 

um número de pisos de 2. -------------------------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a cubos de granito e possui ligação à rede pública de água 

e esgotos. ---------------------------------------------------------- 

8.4- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, na edificação, objeto de pedido de legalização das obras 

de construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. -- 

8.5- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção. --------- 

8.6- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------- 

8.6.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; ------------------------------------------------------- 

8.6.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 
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a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

   c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “habitação unifamiliar”, a 

interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ----------------------  

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  
PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso - 1     131,10   131,10 

Piso 1 131,10       131,10 

          0,00 

TOTAL 131,10 0,00 131,10 0,00 262,20 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)     --------- 
QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   5   13,08 65,40 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       121,13   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com a 

via pública       33   

          

  Moradia unifamiliar         

   - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 999,32   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       
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n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
0,00 € 

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2  0 79,75 € 0,00 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
1 91,10 € 

       

91,10 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

102,60 

€ 
0,00 € 

Artigo 76.º 
Outras Vistorias 

   

n.º 6    Pela realização de outras vistorias não especialmente 

previstas 
  56,90 € 

  TOTAL      148,00 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………….∑ 999,32 € + 148,00 € = 1.147,32 € 

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

Chaves, 18 de Outubro de 2022 ---------------------------------------  

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.10.2022: ----- 

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 

20.10.2022: --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

  

 

2.12. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO NO LUGAR DE FAVAS, 

NA RUA DO CEMITÉRIO, EM TRAVANCAS, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVANCAS 

E RORIZ. DE CASSIANO ANTÓNIO MALDONADO. PROCESSO Nº 402/22 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2183/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, BRANCA GIL 

FERREIRA, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 18.10.2022. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 1109/22, referente ao processo n.º 

402/22, o Sr.º Cassiano António Lopes Maldonado, apresenta um pedido, 

com vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de construção16, de uma 

habitação unifamiliar e anexo, sito, no lugar de Favas, na rua do 

Cemitério - Travancas, União das freguesias de Travancas e Roriz no 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada sob requerimento n.º 592/17, o prédio rústico tem a área 

total 1 639,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 8576 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1515/20131015, da União 

das freguesias das freguesias de Travancas e Roriz. ----------------- 

1.3 - De acordo com a Caderneta Predial Rústica apresentada, o prédio 

rústico tem a área total 1.639,00 m2, está inscrito na matriz com o 

n.º 8576 ARV da União das freguesias das freguesias de Travancas e 

Roriz. ------------------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

                                                           
16 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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2.1-Processo n.º 436/19, relativo a pedido de legalização das obras 

de construção de um armazém agrícola e de muro de vedação. ---------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Caderneta Predial Rústica; ---------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; --------------------------------------------------  

- Planta de localização à escala 1:5.000 e 1:10.000; ---------------- 

- Levantamento fotográfico ------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------------------  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade; ------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 400; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto de 

estabilidade, acompanhado de relatório técnico; --------------------- 

-Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto das 

redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais 

e relatório técnico; ------------------------------------------------ 

- Relatório de justificação de dispensa de apresentação do projeto 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

- Relatório de justificação de dispensa de apresentação do projeto 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma habitação unifamiliar. --- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1-. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 35 A, a parcela de terreno, está inserida em dois espaços 

distintos: espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 

1.3 – Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 
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florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ------------------------------ 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção de 

uma habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 245,40 m2. Pretende ainda legalizar um anexo com a área 

de 180,20 m2. ------------------------------------------------------- 

5.2- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 1.639,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação da habitação = 122,70 m2; --------------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 245,40 m2; ---------------- 

- Área de implantação do anexo = 180,20 m2; ------------------------- 

- Área bruta de construção do anexo = 180,20 m2; -------------------- 

- Número de pisos da habitação = 2; --------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T2; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea da habitação = 5,81 metros; -------------------------------- 

- Volumetria = 1.712,36 m3; ----------------------------------------- 

5.3 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-06-02, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”43/2022”,cujo teor foi dado a conhecer à requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 1475/SCOU/2022, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2022-07-23. -------------------------------------- 

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

“habitação unifamiliar”, objeto de pedido de legalização das obras 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio, designadamente, a existência do compartimento destinado a 

cozinha, com pelo menos um lava-louça e uma saída de esgoto. -------- 

5.5- O requerente apresenta sob requerimento n.º 2441/22, novos 

elementos, no sentido de serem ultrapassados os considerandos vertidos 

no “Auto de Vistoria n.º ”43/2022”, designadamente, apresentação de 

fotografias do compartimento destinado a cozinha e termos de 

responsabilidade dos projetos de especialidades em falta e o plano de 

acessibilidades. --------------------------------------------------- 

5.6- A implantação da habitação, projeta-se, em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados uma 

pequena parte do anexo projeta-se em espaço de classe 4 – espaço 

agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaço agroflorestais na 

subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns. ----------------- 

5.7- No que diz respeito às regras de edificabilidade e dado não ser 

possível definir uma moda da cércea ou um alinhamento dominante, 

conforme o descrito na alínea a), do n.º2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, a edificabilidade do prédio 

a construir, é condicionada pelo índice de construção, pela cércea e 

pelo n.º de pisos, de acordo com o previsto na alínea a1), do n.º2 do 

artigo 19.º do referido diploma legal. ------------------------------ 

5.8- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção aplicado á área da parcela, será calculado do seguinte 

modo: (área do terreno inserido em espaço Urbano x índice de construção 

da categoria 1.3.) + (25% (área inserida na subcategoria 4.3. A – 

espaços agroflorestais comuns)) = ((1.500,00 m2 x 0,80 m2/m2) + (25% 
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(135,00 m2)) = 1.230,00 m2 > 425,80 m2 (área bruta da habitação + área 

bruta do anexo). ---------------------------------------------------- 

5.9- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

 5.10-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 1.636,75 euros. --------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

325,86 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.962,61 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que as edificações, se situam em local, onde 

predominam esta tipologia de construções e que o seu estado atual de 

conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, 

com alguma naturalidade no meio em que se insere. ------------------- 

8.2- Considerando, que a operação urbanística, consubstanciada, na 

legalização das obras de construção, de uma habitação unifamiliar e 

anexo, respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos 

na alínea a1), da subalínea i), do n.º2, do artigo 19.º da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, pelo facto de propor: um 

índice de construção de 0,20 m2/m2, uma cércea máxima de 5,81 metros e 

um número de pisos de 2. -------------------------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a cubos de granito e possui ligação à rede pública de água 

e esgotos. ---------------------------------------------------------- 

8.4- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, nas edificações, objeto de pedido de legalização das obras 

de construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

8.5- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano e uma 

vez que, tal condicionante é indispensável, para a legalização das 

obras de construção da habitação unifamiliar e do anexo, o requerente 
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ficará vinculado, a apresentar, a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação do subsequente pedido de emissão de autorização de 

utilização e caso a câmara delibere favoravelmente, o pedido de 

legalização, das obras patenteadas no presente projeto. ------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar e anexo 

de apoio, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ----------  

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2)    -------------------------------------------------------  
PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 122,70       122,70 

Piso 2 122,70       122,70 

Anexo     180,20   180,20 

TOTAL 245,40 0,00 180,20 0,00 425,60 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)  ------------ 

 
QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   5,75   13,08 75,21 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       130,94   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       50   

          

  Moradia unifamiliar         

   - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 1.636,75   € 
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 QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas    ------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 

 Até 250 m2 
1 

79,75 

€ 
79,75 € 

n.º11 

Anexo de apoio 
180,20 1,05 € 

      

189,21€ 

Art.76, 

n.º6 Vistoria 
 

56,90

€ 

       

56,90 € 

  TOTAL      325,86 € 

 TOTAL A LIQUIDAR…………………………………..∑ 1.636,75 € + 325,86 € = 1.962,61 € 

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

Chaves, 18 de Outubro de 2022 ---------------------------------------  

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.10.2022: ----- 

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 

20.10.2022: --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.13. SOLICITA ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DE PROJETO A LOTEAMENTO TITULADO 

PELO ALVARÁ Nº 1/2012 NA FONTE DO LEITE, EM SANTA MARIA MAIOR – CHAVES. 

DE BRAVOS PARÂMETROS PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. PROCESSO Nº 6/02 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 2124/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, BRANCA GIL 

FERREIRA, ENGENHEIRA CIVIL, DATADA DE 12.10.2022. ------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1. Através do requerimento n.º 1298/22, referente ao processo n.º 

06/02, a firma, Bravos Parâmetros Promoção Imobiliária, Lda, apresenta 

um pedido, de alteração à licença de uma operação de loteamento, 

titulado pelo alvará nº 1/2012, particularmente, para os lotes 2, 4, 

6 e 8, sito na Fonte do Leite, freguesia de Santa Maria Maior no 

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

1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

lote 2, tem a área total de 633,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 254 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

100/20050725, da freguesia de Santa Maria Maior. -------------------- 

1.3. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

lote 4, tem a área total de 717,00 m2, está inscrito na matriz urbana 



                                                                F. 198 

                                                                  _____________________ 

 
com o n.º 255 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

100/20050725, da freguesia de Santa Maria Maior. -------------------- 

1.4. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

lote 6, tem a área total de 752,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 256 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

100/20050725, da freguesia de Santa Maria Maior. ------------------- 

1.5. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

lote 8, tem a área total de 681,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 257 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

100/20050725, da freguesia de Santa Maria Maior. -------------------- 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de loteamento n.º 3/2004, emitido em 21 de Julho de 2004, 

em nome de José Moreira e Filhos, Lda, com a criação de 15 lotes. --- 

2.2. A 14 de Junho de 2005, o Alvará de loteamento n.º 3/2004, foi 

objeto de um aditamento, em nome de José Moreira e Filhos, Lda, 

consubstanciada, na junção, dois a dois, dos lotes numerados de 2 a 

9, resultando assim, uma diminuição do número de lotes para 11. ----- 

2.3. O Alvará de loteamento n.º 3/2004, foi objeto de renovação e 

emitido um novo alvará, em 24 de Agosto de 2006, designadamente, o 

Alvará de loteamento n.º 5/2006. ------------------------------------ 

2.4. A 15 de Julho de 2008, foi emitido o 1.º Aditamento ao Alvará de 

loteamento n.º 5/2006, que contemplava, alteração da planta síntese, 

no que se refere às obras de urbanização, cérceas dos lotes 2, 4, 6 e 

8 e retificação da área do lote 1. ---------------------------------- 

2.5. A 5 de Setembro de 2012, foi emitido oficiosamente o Alvará de 

Loteamento n.º 1/2012, em virtude de a Câmara Municipal, ter procedido 

a execução das obras de urbanização do loteamento. ------------------ 

2.6. Em 17 de Junho de 2021, foi emitido o 1.º Aditamento ao Alvará 

de Loteamento N.º 1/2012, com incidência nos lotes 2,4,6 e 8. ------- 

3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ---------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 13, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, nomeadamente: ------------------------------------------------ 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial, referentes aos lotes 

2,4, 6 e 8; --------------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1/2.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10.000; ---------- 

- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto e pelo 

coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------  

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de caráter 

profissional; ------------------------------------------------------ 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do cumprimento do Regulamento Geral do 

Ruído; ------------------------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de loteamento 

(MDJ); ------------------------------------------------------------- 

- Planta síntese aprovada, proposta e alterações; ------------------- 

- Planta e perfil dos lotes; ---------------------------------------- 

- Ficha de caracterização dos lotes; -------------------------------- 

- Planta de síntese da proposta; ------------------------------------ 
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4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------- 

4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 27, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo 

Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um pedido 

de alteração á licença. --------------------------------------------  

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ---------------- 

4.3. No Regulamento Municipal --------------------------------------- 

   4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 11.º - 

Alterações á licença ou comunicação prévia, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação. ------------------------------------- 

4.4. No Alvará de Loteamento 01/2012 -------------------------------- 

4.4.1. Do Alvará de Loteamento n.º 1/2012, constam as seguintes 

especificações: ---------------------------------------------------- 
N.º 

de 

lote

s 

Área 

do 

lote 

(m2) 

Área de 

implantaçã

o 

(m2) 

Área 

privativ

a de uso 

coletivo 

Área de 

construção 

(m2) 

(incluindo 

estacionamen

to em cave) 

N.º de 

pisos 

acima 

da 

cota 

de 

soleir

a 

N.º de 

pisos 

abaixo 

da 

cota 

de 

soleir

a 

N.ºde 

fogos/Tipolog

ia 

N.º 

de 

tota

l de 

fogo

s 

01 3036.0

0 

2107.00 1655.00 7097.00 4 1 32T2 +8T1 40 

02 633.00 376.00  1128.00 4 0 2T3+2T4+2T5 6 

04 717.00 376.00  1128.00 4 0 2T3+2T4+2T5 6 

06 752.00 376.00  1128.00 4 0 2T3+2T4+2T5 6 

08 681.00 376.00  1128.00 4 0 2T4+2T4+2T5 6 

         

10 227.00 107.00  321.00 2 1 1T3+1 1 

11 206.00 107.00  321.00 2 1 1T3+1 1 

12 185.00 83.00  249.00 2 1 1T3 1 

13 165.00 83.00  249.00 2 1 1T3 1 

14 1166.0

0 

167.00  334.00 2 1 1T3 1 

15 141.00 99.00  198.00 2 1 COMÉRCIO - 

4.5. No 1.º Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2012 ----------- 

4.5.1. Do 1.º aditamento ao alvará de loteamento n.º 1/2012, com 

incidência nos lotes 2, 4, 6 e 8, constam as seguintes alterações: -- 
N.º de 

lotes 

Área do 

lote (m2) 

Área de 

implantação 

(m2) (máx.) 

Área de 

construção (m2) 

(máx.) 

N.º de 

pisos acima 

da cota de 

soleira 

N.º de 

pisos 

abaixo da 

cota de 

soleira 

N.º de 

total de 

fogos 

02 633.00 429,00 1.223,00 4 0 10 

04 717.00 429,00 1.223,00 4 0 10 

06 752.00 429,00 1.223,00 4 0 10 

08 681.00 429,00 1.223,00 4 0 10 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO     ------------------------ 

5.1. O pedido em análise, consiste na alteração às especificações, dos 

lotes nº 2, 4, 6 e 8, no que se refere aos seguintes parâmetros: ---- 

5.1.1. Aumento do número de fogos nos quatro lotes de 10 para 12, 

aumento total do número de fogos passando de 85 para 93, ou seja, um 

incremento de 8; ---------------------------------------------------- 

5.1.2. Aumento dos lugares de estacionamento privativo nos quatro 

lotes de 20 para 22; ------------------------------------------------

5.1.3. Após as alterações os edifícios passam a contar com as seguintes 

alterações e frações por lote (2,4,6 e 8): -------------------------- 

5.1.3.1. Piso 0: estacionamento – uma garagem por fração, 22 lugares 

(18 em garagem + 4 no logradouro); ---------------------------------- 

5.1.3.2. Piso 1: 2 x T2 + 2 x T1; ----------------------------------- 
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5.1.3.3. Piso 2: 4 x T2; -------------------------------------------- 

5.1.3.4. Piso 3: 4 x T2; -------------------------------------------- 

5.1.4. As áreas de construção e usos mantêm-se inalterados; --------- 

5.2. Assim, as alterações às especificações para os lotes 2, 4, 6 e 

8, são as que constam do seguinte quadro: --------------------------- 
N.º de 

lotes 

Área do 

lote 

(m2) 

Área de 

implantação 

(m2)(máx.) 

Área de 

construção 

(m2)  (máx.) 

N.º de 

pisos 

acima da 

cota de 

soleira 

N.º de 

pisos 

abaixo 

da cota 

de 

soleira 

N.º de 

total 

de 

fogos 

Lugares 

 de 

estacionamento 

02 633.00 429,00 1.223,00 4 0 12 22 

04 717.00 429,00 1.223,00 4 0 12 22 

06 752.00 429,00 1.223,00 4 0 12 22 

08 681.00 429,00 1.223,00 4 0 12 22 

 

5.3. As especificações dos lotes 1, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, permanecem 

inalteradas. ------------------------------------------------------- 

5.4. Não se prevê qualquer alteração nas infraestruturas existentes.  

5.5. No que se refere às cedências, o pedido de alteração está sujeito 

ao cumprimento do definido no artigo 21.º do regulamento do PDM. 

Constata-se que a área do terreno inicial objeto da operação de 

loteamento se mantém inalterada, tal como a área de construção, não 

havendo portanto, lugar a compensação. ------------------------------ 

5.6. Relativamente às áreas para estacionamento de veículos, o 

presente pedido de alterações á licença, com incidência nos lotes n.º 

2, 4, 6 e 8, da operação de loteamento titulada pelo alvará de 

loteamento n.º 1/2012, respeita os parâmetros de dimensionamento 

definidos no ponto 3 do artigo 12.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves e artigo 39 do Regulamento Municipal da Urbanização 

e Edificação, ou seja, uma vez que houve mudança do n.º de fogos, os 

estacionamentos no interior dos lotes n.º 2, 4,6 e 8, será um lugar 

por cada fogo (1 lugar) e um lugar por cada 120,00 m2 de área bruta de 

construção (lugares), num total de 22 lugares de estacionamento (Piso 

0; estacionamento – uma garagem por fração 22 lugares (18 em garagem 

+ 4 no logradouro)), por cada lote, perfazendo um total de 152 lugares 

de estacionamento privativo. --------------------------------------- 

5.7. O Plano Diretor Municipal de Chaves é omisso quanto á exigência 

e quantificação dos lugares de estacionamento públicos, pelo que, 

sobre esta matéria, a título supletivo, estes serviços, consideram 

aplicar o estipulado nos parâmetros de dimensionamento constantes da 

Portaria n.º 216-B/2008, de 3/03 e de acordo com o artigo 39, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação, nomeadamente: “O 

número total de lugares resultante da aplicação dos critérios 

anteriores é acrescido de 20% para estacionamento público”. -------- 

5.8. Analisadas as peças desenhadas constantes do processo 

administrativo e a situação presente no local, pode-se concluir que 

os arruamentos e passeios que circunscrevem a operação de loteamento 

em análise, já se encontram materializados no local através do alvará 

de loteamento inicial (alvará n.º 1/2012), a qual previu lugares de 

estacionamento público ao longo do arruamento confrontante com a 

operação urbanística. ----------------------------------------------- 

5.9. Da análise do desenho urbano presente no local, pode-se concluir 

que o mesmo se encontra consolidado e devidamente tipificado pelo 

alvará inicial, ou seja, contempla 47 lugares de estacionamento 

público (20% de 152 lugares de estacionamento privativo = 30 lugares), 

cumprindo desta forma o estabelecido sobre a matéria, no artigo 39, 

do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação. --------------- 
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5.10. Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27º, do Dec.- Lei 

555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 

de Setembro, a alteração à licença de operação de loteamento só é 

precedida de consulta pública, quando a mesma esteja prevista em 

regulamento municipal, ou, quando sejam ultrapassados os limites 

definidos no n.º 2, do artigo 22.º do referido diploma legal, o que 

não se verifica no caso ora em apreciação. -------------------------- 

5.11. Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 27º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 

9 de Setembro, a alteração à licença de operação de loteamento não 

pode ser aprovada, se ocorrer oposição escrita da maioria dos 

proprietários dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. ---------------------------------------------------  

5.12. Neste contexto, foi feita a notificação, de acordo com o previsto 

no n.º2, do artigo 11.º - Alterações á licença ou comunicação prévia, 

do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, por edital, 

afixado na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, nos lugares do 

costume e no site do Município, conforme documentos apensos ao processo 

administrativo. ----------------------------------------------------  

5.13. Decorrido o prazo de 10 dias, previsto no n.º 3 do artigo 27.º 

do RJUE, não houve pronúncia dos titulares dos lotes 1, 10, 11, 12, 

13, 14 e 15. -------------------------------------------------------- 

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

6.1. Considerando, que o pedido encontra -se instruído com os elementos 

mencionados na Portaria 113/2015, de 22 de abril e com o Regulamento 

Municipal de urbanização e Edificação. ------------------------------ 

6.2. Considerando, que são respeitados todos os parâmetros 

urbanísticos e que, no pedido objeto de análise, não se verificam 

violações às normas legais e regulamentares aplicáveis, com o aumento 

do número de fogos, passando de 85 para 93, ou seja, um incremento de 

8. ----------------------------------------------------------------- 

6.3. Considerando, que as alterações às especificações dos lotes 2, 

4, 6 e 8, são as que constam do seguinte quadro: ------------------- 
N.º de 

lotes 

Área do 

lote 

(m2) 

Área de 

implantação 

(m2) (máx.) 

Área de 

construção 

(m2)  (máx.) 

N.º de 

pisos 

acima da 

cota de 

soleira 

N.º de 

pisos 

abaixo 

da cota 

de 

soleira 

N.º de 

total 

de 

fogos 

Lugares 

 de 

estacionamento 

02 633.00 429,00 1.223,00 4 0 12 22 

04 717.00 429,00 1.223,00 4 0 12 22 

06 752.00 429,00 1.223,00 4 0 12 22 

08 681.00 429,00 1.223,00 4 0 12 22 

6.4. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27º, 

do Dec.- Lei 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 

136/2014, de 9 de Setembro, a alteração à licença de operação de 

loteamento só é precedida de consulta pública, quando a mesma esteja 

prevista em regulamento municipal, ou, quando sejam ultrapassados os 

limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do referido diploma legal, 

o que não se verifica no caso ora em apreciação. ------------------- 

6.5. Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 27º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 

9 de Setembro, a alteração à licença de operação de loteamento não 

pode ser aprovada, se ocorrer oposição escrita da maioria dos 

proprietários dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, não houve pronúncia dos titulares 

dos lotes 1, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. ------------------------------- 
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7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se superiormente 

adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------------ 

7.1.1. Deferir, o pedido de alterações à licença de operação de 

loteamento titulada pelo alvará n.º 1/2012, nos termos do disposto no 

artigo 27º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo 

Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro. --------------------------- 

7.2. Caso superiormente, seja adotada a decisão recomendada no 

anterior ponto 7.1.1, o pedido de alterações à licença de operação de 

loteamento titulada pelo alvará n.º 1/2012, de acordo com o disposto 

no nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, deve ser comunicado ao requerente que dispõe do prazo de 

um ano para requerer formalmente a emissão do 2.º aditamento ao Alvará 

de Loteamento nº 1/2012, sob pena de, caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2, do artigo 71.º, do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008, de 

03/03, designadamente: ---------------------------------------------- 

7.2.1. Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ----------------------------------- 

7.2.2. Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

7.2.3. Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas; 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99, de 16/12, e ulteriores alterações, as quais se 

encontram estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. ----------- 

7.4. Após a emissão do referido título de aditamento ao alvará deverão 

ser cumpridas as formalidades de publicidade previstas no artigo 78.º 

do RJUE, bem como proceder à comunicação oficiosa à Conservatória do 

Registo Predial, para efeitos de averbamento, conforme previsto no n.º 

7, do artigo 27.º, do diploma legal mencionado.   

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

Chaves, 12 de Outubro de 2022 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 21.10.2022: ----- 

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 

21.10.2022: --------------------------------------------------------

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

 

 

2.14. LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PROJETO LICENCIADO COM O Nº DE 

LICENÇA INICIAL Nº 716/78 EM PEREIRA DE SELÃO, VILAS BOAS, CHAVES. DE 

OCTÁVIO RODRIGUES PEREIRA. PROCESSO Nº 945/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº 2205/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 



                                                                F. 203 

                                                                  _____________________ 

 
URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, BRANCA GIL FERREIRA, ENGENHEIRA 

CIVIL, DATADA DE 20.10.2022. ----------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1-Através do requerimento n.º 2507/22, referente ao processo n.º 

945/22, o Sr.º Octávio Rodrigues Pereira, na qualidade de 

proprietário, formaliza um "novo pedido de legalização”, com 

aproveitamento de todas as peças procedimentais constantes do processo 

inicialmente apresentado e relativos à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de alteração17, de uma habitação unifamiliar, com alvará de licença 

inicial n.º 716/78, sito em Pereira de Selão, freguesia de Vilas Boas 

no concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 280,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 328 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1049/20180829, da freguesia de Vilas Boas. ------- 

2 – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 716/78, para construção de um prédio de 

habitação de r/chão e andar, com a área de 378, 36 m2. -------------- 

2.2- Em 01 de Julho de 2020, foi criada a informação/proposta n.º 

1088/SCOU/2020, a qual foi presente em reunião de câmara datada de 20 

de Julho de 2020 e dada a conhecer ao requerente, através do ofício 

N.ª referência: 176/DOTGU/2020, datada de 7 de Agosto de 2020. ------ 

2.3- Informação/Proposta n,º 130/SAA/2021, relativa a declaração de 

caducidade do processo 446/20. Esta informação foi presente em reunião 

de câmara datada de 1 de Abril de 2021. ----------------------------- 

2.4-Informação n.º 284/DAG/fis/2022, na sequência do despacho superior 

datado de 05/06/2022, relativo á declaração de caducidade definitiva 

do processo n.º 446/20, dando ao requerente um prazo de 30 dias, para 

a legalização das obras levadas a efeito sem controlo prévio por parte 

da administração. --------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O interessado formaliza um novo pedido de legalização, 

beneficiando do aproveitamento de todas as peças procedimentais 

constantes do processo inicial apresentado e sem qualquer alteração 

ao pedido inicial. -------------------------------------------------  

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------ 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de alteração de uma habitação unifamiliar. -- 

4.2 - Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

                                                           
17 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado de 

RMUE). ------------------------------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO -------------------------- 

5.1- O requerente formaliza de um "novo pedido de legalização”, com 

aproveitamento de todas as peças procedimentais constantes do processo 

inicialmente apresentado e não apresenta qualquer alteração ao pedido 

inicial. O interessado deixou passar o prazo de 30 dias para requerer 

a emissão do título de legalização e a Câmara municipal declarou a 

caducidade do ato de legalização. ----------------------------------- 

5.2 - Por outro lado, o procedimento de legalização regulado no artigo 

102º-A do RJUE deve ser considerado um procedimento, idóneo e 

preferencial, de reposição da legalidade urbanística ofendida, 

integrando, assim, uma das medidas de tutela da legalidade urbanística 

previsto no artigo 102º do RJUE. -----------------------------------  

5.3- A falta de pagamento das taxas urbanísticas decorrentes do 

procedimento de legalização tem, desde logo, como consequência, a 

impossibilidade administrativa, pela autarquia da emissão do respetivo 

título urbanístico, sendo certo que a sua liquidação e boa cobrança 

devem ser acauteladas, previamente, à emissão de tal documento 

(alvará). ---------------------------------------------------------- 

5.4- O interessado formaliza um novo pedido de legalização, 

beneficiando do aproveitamento de todas as peças procedimentais 

constantes do processo inicialmente apresentado, sem qualquer 

alteração ao pedido inicial, sendo certo que, o ora requerente deixou 

passar o prazo de 30 dias para requerer a emissão do título de 

legalização e a Câmara municipal declarou a caducidade do ato de 

legalização. ------------------------------------------------------- 

5.5- Neste contexto, formalizando o interessado um novo pedido de 

legalização, há lugar a um novo cálculo de taxas, sendo certo que foi 

declarada de forma definitiva a caducidade do pedido de legalização 

das obras de ampliação, de um edifício destinado a armazém comercial, 

sito, no lugar de São Bento, freguesia da Madalena no concelho de 

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

6 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ---------------------- 

6.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. ------------------------------------------- 

6.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 

99,44 euros. -------------------------------------------------------- 

6.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 99,44 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------ 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO    -------- 

7.1- Considerando, que o artigo 71.º, do Dec.- Lei555/99, de 16 de 

Dezembro alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 09 de 

Setembro, não consagra, expressamente,  qualquer sanção de caducidade, 

como consequência, direta e necessária, do interessado do procedimento 

de legalização não solicitar a emissão do respetivo  alvará de licença 

especial de legalização e ou alvará de autorização de utilização, no 

âmbito de tal procedimento, dentro do prazo fixado no RMUE. --------- 

7.2- Considerando, que o prazo para a emissão dos títulos urbanísticos, 

no âmbito dos procedimentos de legalização, é de 30 dias, nos termos 

do RMUE,  sendo certo que, se o interessado, não formalizar, tal 
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pedido, dentro do mencionado prazo,  fica aberta a porta para a câmara 

municipal declarar a caducidade do ato de legalização, sujeita 

a audiência prévia dos interessados, aplicando-se, nestes casos, com 

as devidas adaptações, o regime geral de caducidade previsto no artigo 

71 do RJUE. -------------------------------------------------------- 

7.3- Considerando, que o procedimento de legalização regulado no 

artigo 102º-A do RJUE deve ser considerado um procedimento, idóneo e 

preferencial, de reposição da legalidade urbanística ofendida, 

integrando, assim, uma das medidas de tutela da legalidade urbanística 

previsto no artigo 102º do RJUE. ------------------------------------ 

7.4- Considerando, que a falta de pagamento das taxas urbanísticas 

decorrentes do procedimento de legalização tem, desde logo, como 

consequência, a impossibilidade administrativa, pela autarquia da 

emissão do respetivo título urbanístico, sendo certo que a sua 

liquidação e boa cobrança devem ser acauteladas, previamente, à 

emissão de tal documento (alvará). ---------------------------------- 

7.5- Considerando, que no caso concreto em apreciação, o interessado 

deixou passar o prazo de 30 dias para requerer a emissão do título de 

legalização e a câmara municipal declarou a caducidade do ato de 

legalização. ------------------------------------------------------- 

7.6- Considerando, que o interessado formaliza um novo pedido de 

legalização, beneficiando do aproveitamento de todas as peças 

procedimentais constantes do processo inicial apresentado e sem 

qualquer alteração ao pedido inicial. ------------------------------  

7.7- Considerando que, não é ainda neste momento possível ser 

apresentada a Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio 

urbano, a qual diga-se, foi já solicitada ao requerente na 

informação/proposta n.º 1088/SCOU/2021 e uma vez que, tal 

condicionante é recomendável, para a legalização das obras de 

alteração, o requerente ficará vinculado, a apresentar a Certidão 

atrás referida, aquando da apresentação do subsequente pedido de 

emissão de autorização de utilização. ------------------------------- 

8- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 
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Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Habitação unifamiliar, sem aumento de área; ----------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º14 
Alteração de fachada 17,60 m2 5,65 € 99,44 € 

  TOTAL      99,44 € 

 TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………………………………………………………..∑ 99,44 €  

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

Chaves, 20 de Outubro de 2022 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.10.2022: ----- 

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 

20.10.2022: --------------------------------------------------------

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. CONTRATOS DAS EMPREITADAS “REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 

(INTEGRADAS NA PI 10.05 – DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS E 

FORMATIVAS – DO PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DO 

ALTO TÂMEGA) – LOTE 1 “BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE DA 

RAIA” E LOTE 4 “BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANTÓNIO GRANJO” 

- ADENDAS AOS CONTRATOS. - ADJUDICATÁRIO: ANTÓNIO & JOÃO TEIXEIRA, 

LDA. INFORMAÇÃO / PROPOSTA N.º 210/UCE/2022. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

1. Em reunião do executivo camarário do passado dia 31 de março de 
2022, na sequência do concurso público Nº 04/DOP/2022, foi aprovado o 

relatório final de análise das propostas, o qual propunha a adjudicação 

dos lotes 1 e 4 da empreitada designada “Reparação e Conservação de 

Escolas (Integradas na PI 10.05 – Desenvolvimento e Coesão Territorial 
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do Alto Tâmega), tendo sido aprovadas em simultâneo as respetivas 

minutas dos contratos, nos termos do disposto no nº1 do Artigo 98º, 

do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. nº 18/2008 de 29 

de janeiro, e ulteriores alterações. -------------------------------- 

2. No passado dia 19 de maio de 2022, foram celebrados com a dita 
empresa António & João Teixeira, Lda., com sede na Rua 5 de Outubro, 

110, 5460 – 304 Boticas, os contratos referentes às supra citadas 

empreitadas, muito concretamente: ----------------------------------- 

- Contrato nº 14-E/2022 - 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 1 – “Beneficiação da Escolas Básica 

de Vila Verde da Raia”, pelo valor de € 64.396,00 (sessenta e quatro 

mil, trezentos e noventa e seis euros); ---------------------------- 

- Contrato nº 15-E/2022 - 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 4 – “Beneficiação da Escola 

Secundária Dr. António Granjo”, pelo valor de € 208.799,00 (duzentos 

e oito euros mil, setecentos e noventa nove euros). ---------------- 

3. Constata-se, agora, que em ambos os contratos, na identificação do 
número de identificação de pessoa coletiva, do segundo contratante 

houve um erro material de escrita, ao identificar o número da pessoa 

coletiva como 514154771, quando deveria ter sido 514154772, conforme 

resulta do número único de matrícula e pessoa coletiva do registo 

comercial da empresa. ----------------------------------------------- 

4. Considerando que os erros materiais, quando manifestos, podem ser 
retificados a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 174º, do 

Código do Procedimento Administrativo e que, no caso individual e 

concreto, não produzem qualquer tipo de alteração nem quanto aos seus 

objetos nem quanto aos seus valores, devem tais lapsos ser retificados, 

mediante a celebração de adendas que identifiquem corretamente a 

empresa com o número 514154772. ------------------------------------- 

II – PROPOSTA DE ATUAÇÃO -------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade 

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

a) Que, em coerência com a atuação determinada pelo artigo 98.º do 

Código dos Contratos Públicos, o presente assunto seja agendado para 

a próxima reunião do órgão executivo municipal, em vista a ser adotada 

decisão administrativa consubstanciada na aprovação da celebração de 

adendas aos contratos assinados entre o Município de Chaves e a empresa 

António & João Teixeira, Lda. nos termos preconizados no anterior 

ponto 4, ficando, desde já, legitimado o Senhor Presidente da Câmara, 

Dr. Nuno Vaz, para proceder à sua assinatura; ---------------------- 

b) Que, nos termos gerais previsto no artigo 114.º do Código do 

Procedimento Administrativo, caso a presente proposta mereça 

acolhimento favorável do órgão municipal competente, se proceda à 

notificação da firma António & João Teixeira, Lda., dando-lhe 

conhecimento do teor integral da decisão administrativa que venha a 

ser praticada, em vista à celebração das respetivas adendas; -------- 

c) Por último, deverão as referidas adendas, passar a fazer parte 

integrante dos respetivos contratos iniciais. ----------------------- 

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

Chaves, 11 de outubro de 2022 -------------------------------------- 

A Assistente Técnica, (Rute Dias) ---------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO N.º 14-E/2022, RELATIVO À EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA 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 1 

“BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE DA RAIA”. -------------- 

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 pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, 

natural da freguesia de Travancas, Concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

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

Como Segundo Contratante, a ANTÓNIO & JOÃO TEIXEIRA, LDA., com sede 

na Rua 5 de outubro, 11, 5460 – 304 Boticas, Pessoa Coletiva n.º 

514154772, com o mesmo número de matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial de Boticas, titular do Alvará de Construção n.º 85100 - PUB, 

com o capital social de 275 000,00 euros, legalmente representada por 

António João de Carvalho Teixeira, residente na Rua 5 de outubro, nº 

110, 5460 – 304 Boticas, titular do Cartão de Cidadão n.º 03833145 

4ZX7, válido até 29/05/2030, emitido pelas entidades competentes da 

República Portuguesa, na qualidade de gerente, conforme poderes 

constantes na Certidão Permanente, documento que fica arquivado em 

anexo ao presente processo. ----------------------------------------- 

Considerando que, --------------------------------------------------- 

No dia 19 de maio de 2022, foi celebrado o contrato da empreitada 

identificada em título, nos termos do aprovado em reunião do executivo 

municipal do dia 31 de março de 2022. ------------------------------ 

Na identificação do número de identificação de pessoa coletiva, do 

segundo contratante houve um erro material de escrita, ao identificar 

o número da pessoa coletiva como 514154771, quando deveria ter sido 

514154772, conforme resulta do número único de matrícula e pessoa 

coletiva do registo comercial da empresa. -------------------------- 

Neste contexto, tendo em vista a celebração de uma adenda que contemple 

a correção identificada, foi aprovada, por deliberação do executivo 

municipal, do dia … de outubro de 2022, que recaiu sobre a 

Informação/Proposta n.º 210/2022, da Unidade de Contratos e 

Expropriações - Divisão de Administração Geral, a minuta da adenda a 

celebrar. ---------------------------------------------------------- 

Assim, no dia da sua assinatura, pelo último contratante, é celebrada 

a presente ADENDA ao Contrato, retificando, a negrito, o lapso atrás 

referido, passando o seu texto a ter a seguinte redação: ----------- 

Como Segundo Contratante, a ANTÓNIO & JOÃO TEIXEIRA, LDA.., com sede 

na Rua 5 de outubro, 11, 5460 – 304 Boticas, Pessoa Coletiva n.º 

514154772, com o mesmo número de matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial de Boticas, titular do Alvará de Construção n.º 85100 - PUB, 

com o capital social de 275 000,00 euros, legalmente representada por 

António João de Carvalho Teixeira, residente na Rua 5 de outubro, nº 

110, 5460 – 304 Boticas, titular do Cartão de Cidadão n.º 03833145 

4ZX7, válido até 29/05/2030, emitido pelas entidades competentes da 

República Portuguesa, na qualidade de gerente, conforme poderes 

constantes na Certidão Permanente, documento que fica arquivado em 

anexo ao presente processo. ----------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato adicional outorgado 

em 19 de maio de 2022, registado nos serviços municipais - UCE, sob o 

n.º 14-E/2022. ------------------------------------------------------ 

A presente Adenda é elaborada em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos contratantes. -------------------------------------- 
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O Primeiro Contratante: _________ ----------------------------------- 

O Segundo Contratante: __________ ----------------------------------- 

Contrato n.º …-E/2022 ----------------------------------------------- 

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

MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO N.º 15-E/2022, RELATIVO À EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA 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 4 

“BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANTÓNIO GRANJO”. ------------ 

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 pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, 

natural da freguesia de Travancas, Concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

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

Como Segundo Contratante, a ANTÓNIO & JOÃO TEIXEIRA, LDA.., com sede 

na Rua 5 de outubro, 11, 5460 – 304 Boticas, Pessoa Coletiva n.º 

514154772, com o mesmo número de matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial de Boticas, titular do Alvará de Construção n.º 85100 - PUB, 

com o capital social de 275 000,00 euros, legalmente representada por 

António João de Carvalho Teixeira, residente na Rua 5 de outubro, nº 

110, 5460 – 304 Boticas, titular do Cartão de Cidadão n.º 03833145 

4ZX7, válido até 29/05/2030, emitido pelas entidades competentes da 

República Portuguesa, na qualidade de gerente, conforme poderes 

constantes na Certidão Permanente, documento que fica arquivado em 

anexo ao presente processo. ----------------------------------------- 

Considerando que, --------------------------------------------------- 

No dia 19 de maio de 2022, foi celebrado o contrato da empreitada 

identificada em título, nos termos do aprovado em reunião do executivo 

municipal do dia 31 de março de 2022. ------------------------------ 

Na identificação do número de identificação de pessoa coletiva, do 

segundo contratante houve um erro material de escrita, ao identificar 

o número da pessoa coletiva como 514154771, quando deveria ter sido 

514154772, conforme resulta do número único de matrícula e pessoa 

coletiva do registo comercial da empresa. --------------------------- 

Neste contexto, tendo em vista a celebração de uma adenda que contemple 

a correção identificada, foi aprovada, por deliberação do executivo 

municipal, do dia … de outubro de 2022, que recaiu sobre a 

Informação/Proposta n.º 210/2022, da Unidade de Contratos e 

Expropriações - Divisão de Administração Geral, a minuta da adenda a 

celebrar. ---------------------------------------------------------- 

Assim, no dia da sua assinatura, pelo último contratante, é celebrada 

a presente ADENDA ao Contrato, retificando, a negrito, o lapso atrás 

referido, passando o seu texto a ter a seguinte redação: ----------- 

Como Segundo Contratante, a ANTÓNIO & JOÃO TEIXEIRA, LDA., com sede 

na Rua 5 de outubro, 11, 5460 – 304 Boticas, Pessoa Coletiva n.º 

514154772, com o mesmo número de matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial de Boticas, titular do Alvará de Construção n.º 85100 - PUB, 

com o capital social de 275 000,00 euros, legalmente representada por 

António João de Carvalho Teixeira, residente na Rua 5 de outubro, nº 

110, 5460 – 304 Boticas, titular do Cartão de Cidadão n.º 03833145 

4ZX7, válido até 29/05/2030, emitido pelas entidades competentes da 

República Portuguesa, na qualidade de gerente, conforme poderes 

constantes na Certidão Permanente, documento que fica arquivado em 

anexo ao presente processo. ----------------------------------------- 
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Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato adicional outorgado 

em 19 de maio de 2022, registado nos serviços municipais - UCE, sob o 

n.º 15-E/2022. ----------------------------------------------------- 

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 …-E/2022 ----------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA. 

CRISTINA RODRIGUES, DE 2022.10.12. ----------------------------------

Visto. A presente informação tem a minha concordância em virtude da 

estratégia procedimental proposta ter suporte nas normas legais em 

vigor sobre a matéria. À consideração superior. --------------------- 

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

NEGREIRO, DE 2022.10.13---------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, e bem assim o despacho da Chefe 

UCE nela exarado, é de adotar a estratégia perfilada no ponto II. À 

consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz.  

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 2022.10.14. ------------------------------------------------------ 

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. 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 8. -– 

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

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para conhecimento. -----------------  

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

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

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

 

 

1.3. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM-

INFRAESTRUTURAS - TRABALHOS A MENOS --------------------------------- 

Foi presente a informação nº 529/2022, 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 “Rua Dom Gualdim Pais / Rua 

Francisco Barros Teixeira Homem-Infraestruturas”.-------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 04 de fevereiro de 
2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Soterra, Lda.”, a 

execução da referida empreitada.------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 17 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 186.516,00 € (Cento e 
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oitenta e seis mil, quinhentos e dezasseis Euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes 

condições:---------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 150 dias.----------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 22 de março de 2021.------------------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 29 de abril de 2021, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 04 de maio de 2021.--------------------------- 

7. Como garantia para cumprimento das obrigações contratuais, foram 
retidos 10% do valor de cada auto de medição.------------------------ 

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

1. Encontrando-se finalizados os trabalhos que constituem as 

prestações do contrato da presente empreitada, foi efetuada a medição 

final, concluindo-se que resultam trabalhos a menos, no valor de 

12.486,93€ (doze mil quatrocentos e oitenta e seis euros e noventa e 

três cêntimos), Iva não incluído.------------------------------------ 

2. Os trabalhos a menos, de acordo com mapa em anexo, correspondem a 
quantidades de trabalhos que não houve necessidade de se efetuarem, 

podendo-se concluir, que os mesmos foram medidos no projeto, por 

excesso.------------------------------------------------------------ 

3. Os trabalhos a menos representarem 6,69% do valor da adjudicação, 
não tendo a entidade executante direito a indemnização, de acordo com 

o previsto no artigo 381º do CCP.------------------------------------ 

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

1. Face ao exposto, propõe-se ao órgão executivo, a aprovação dos 
trabalhos a menos, no valor de 12.486,93€;--------------------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, informar a 
empresa adjudicatária, devendo de seguida, ser encaminhada cópia da 

presente informação à Divisão de Gestão Financeira.------------------ 

É tudo quanto me cumpre informar.------------------------------------ 

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

Divisão de Obras Publicas, 11 de outubro de 2022--------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco)---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.10.12. – 

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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. 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 – 

TRABALHOS A MENOS --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 554/2022, 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 104, de 30 de maio de 2019, Concurso Público, 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “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, 

Ave. 5 de Outubro e da Av. Do Tâmega e Rede de Abastecimento de Água 

para Consumo e Combate a Incêndios (substituição de toda a Rede Pública 

Existente e dos Ramais Domiciliários) da Av. Do Tâmega, Av. 5 de 

Outubro e Rua das Longras”.------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 19 de Agosto de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG, Construções e Granitos, S.A.”, a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 13 de Setembro de 2019.---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.598.942,65€ (Um milhão, 

quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e dois euros e 

sessenta e cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

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

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.----------------------------- 
6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 3 de janeiro de 2020.------------------------------------ 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada 
em epígrafe, através de coreiro eletrónico do dia 9 de janeiro de 

2020.--------------------------------------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 4 de março de 2021, o Município de Chaves aprovou trabalhos 

complementastes de suprimento de erros e omissões no valor de 

92.784,73€.--------------------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 28 de abril de 2022, o Município de Chaves aprovou trabalhos 

complementastes de suprimento de erros e omissões no valor de 

18.317,40€ e, trabalhos a menos no valor de 12.930,00€.-------------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 21 de julho de 2022, o Município de Chaves aprovou trabalhos 

complementastes de suprimento de erros e omissões no valor de 

55.155,00€ e, trabalhos a menos no valor de 149.692,50€.------------- 

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

1. Depois de analisados, executados e medidos todos os trabalhos 

previstos na empreitada, resultam agora trabalhos a menos no valor de 

5.500,00€, representando 0,34% do valor do contrato.----------------- 

2. Os trabalhos a Menos, de acordo com mapa apresentado em anexo são: 

• Caleira de águas pluviais, que se revelou não ser necessário 

executar;----------------------------------------------------------- 

• Realização de sondagens arqueológicas que não foi necessário 

executar.----------------------------------------------------------- 

3. O total dos Trabalhos a Menos, somados aos anteriormente aprovados, 
tem o valor de 168.122,48€, representando 10,51% do valor de 

adjudicação, não tendo o adjudicatário direito a indeminização, de 

acordo com o previsto no artigo 381.º do Código dos Contratos Públicos. 

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;---------------------------------------------------------- 
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b) Aprovação dos Trabalhos Menos, de acordo com o disposto no Artigo 
379.º do Código dos Contratos Públicos, no valor 5.500,00€., (Cinco 

mil e quinhentos euros), representando 0,34% do valor contratado;---- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, deverá ser encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira.--------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 20 de outubro de 2021---------------------------------------- 

O Técnico----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Mapa de trabalhos a menos------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.10.20. – 

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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. 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 – 

RETIFICAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO N.º 60 E AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 REFERENTE 

A 3.º ADICIONAL ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 555/2022, 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 104, de 30 de maio de 2019, Concurso Público, 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “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, 

Ave. 5 de Outubro e da Av. Do Tâmega e Rede de Abastecimento de Água 

para Consumo e Combate a Incêndios (substituição de toda a Rede Pública 

Existente e dos Ramais Domiciliários) da Av. Do Tâmega, Av. 5 de 

Outubro e Rua das Longras”.------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 19 de Agosto de 2019, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “ASG, Construções e Granitos, S.A.”, a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatua 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 13 de Setembro de 2019.---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.598.942,65€ (Um milhão, 

quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e dois euros e 

sessenta e cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

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

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 3 de janeiro de 2020.------------------------------------ 
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7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada em epígrafe, através de coreiro eletrónico do dia 9 de 

janeiro de 2020.----------------------------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 4 de março de 2021, o Município de Chaves aprovou 

trabalhos complementastes de suprimento de erros e omissões no valor 

de 92.784,73€.------------------------------------------------------ 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 28 de abril de 2022, o Município de Chaves aprovou 

trabalhos complementastes de suprimento de erros e omissões no valor 

de 18.317,40€ e, trabalhos a menos no valor de 12.930,00€.----------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 21 de julho de 2022, o Município de Chaves aprovou 

trabalhos complementastes de suprimento de erros e omissões no valor 

de 55.155,00€ e, trabalhos a menos no valor de 149.692,50€.---------- 

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

4. Encontrando-se finalizados os trabalhos que constituem as 

prestações do contrato inicial da presente empreitada, verifica-se que 

foram faturadas por excesso no Auto de Medição n.º 60 do dia 15 de 

julho de 2022, 12.930,00€.------------------------------------------- 

5. Neste sentido, tendo-se procedido à retificação das quantidades 

de trabalho executadas, de acordo com o previsto no n.º 3 do Artigo 

391.º do Códigos dos Contratos Públicos, foi alterado o Auto de medição 

n.º 60, sendo o novo valor 478,00€ (Quatrocentos e setenta e oito 

euros).------------------------------------------------------------- 

6. Consequentemente verifica também a necessidade de alterar a folha 

de rosto do Auto de Medição n.º 1 de Trabalhos Complementares do 3.º 

Adicional, efetuado posteriormente ao Auto n.º 60, devido à alteração 

do valor total do somatório da situação dos Autos anteriores.-------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, e salvo melhor opinião em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte:---------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação;---------------------------------------------------------- 

b) Que seja aprovado ao Auto n.º 60 com o valor retificado;-------- 

c) Que seja substituída a folha de rosto do Auto de medição n.º 1 

dos trabalhos complementas do 3.º Adicional.------------------------- 

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

Chaves, 20 de outubro de 2021---------------------------------------- 

O Técnico----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Auto de Medição n.º 60--------------------------------------- 

Folha de rosto Auto de Medição n.º 1 Trabalhos complementares 3.º 

Adicional-----------------------------------------------------------

Cópia dos Autos anteriores------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.10.20. – 

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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.6. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº60/DOP/2022 --------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 60/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 477,98€, 

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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 477,98€ 

(Quatrocentos e setenta e sete euros e noventa e oito 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 - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº1/DOP/2022 - TRABALHOS COMPLEMENTARES 3.º ADICIONAL- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 1/DOP/2022 – T.C. 3.º Adicional, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., 

no valor de 55.155,00€, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 55.155,00€ 

(Cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.8. REMODELAÇÃO DO LARGO GENERAL SILVEIRA – INFORMAÇÃO COM VISTA À 

RECEÇÃO DEFINITIVA -------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 560/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Remodelação do Largo General Silveira”---- 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 24 de janeiro de 2017, 
o Município de Chaves adjudicou à empresa Anteros – Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.”, a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, 19 de outubro 

de 2016.------------------------------------------------------------ 
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4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 245.699,00€ (Duzentos e 

quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove euros), acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as 

seguintes condições:------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 90 dias.------------------------------ 

5. O auto de consignação é de 2 de novembro de 2016.---------------- 
6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no trabalho 
é de 12 de dezembro de 2016.----------------------------------------- 

7.  A obra foi objeto de um contrato adicional relativo a trabalhos 
de suprimento de erros e omissões no valor de 17.925,80€ (Dezassete 

mil, novecentos e vinte e cinco Euros e oitenta cêntimos), IVA não 

incluído.----------------------------------------------------------- 

8. A receção provisória foi efetuada no dia 10 de junho de 2017.---- 
9. Foram já liberados 90% do valor das retenções correspondentes aos 
quatro primeiros anos após a receção provisória, ao abrigo do disposto 

no artigo 295 do CCP.------------------------------------------------ 

10. Tendo decorrido 5 anos após a receção provisória da empreitada, a 
empresa adjudicatária vem, ao abrigo do artigo 398 do CCP, solicitar 

a receção definitiva da mesma.--------------------------------------- 

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

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à vistoria da obra, conforme auto 

de vistoria em anexo, tendo-se concluído que esta se encontrava em 

boas condições.----------------------------------------------------- 

2 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de depósito de garantia, efetuado na Tesouraria Municipal, no 

dia 11 de outubro de 2016, através de Guia com o n.º 179/2016, no 

valor de 10% do valor do contrato, correspondente a 24.570,00€, tendo 

sido posteriormente, substituído por Garantia Bancária N00401564 do 

novo Banco, S.A. no mesmo valor.------------------------------------- 

3 - Foram ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte:------------------------------------ 

 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 29.496,00€ 1.474,80€ 

2 28.933,00€ 1,446,65€ 

3 61.098,42€ 3.054,92€ 

4 40.617,38€ 2.030,87€ 

5 1.943,70€ 97,19€ 

6 81.525,75€ 4.076,29€ 

Total 243.614,25€ 12.180,72€ 

 

4 – A obra foi objeto de um contrato adicional no valor de 17.925,80€, 

tendo efetuado depósito de garantia, na Tesouraria Municipal, no dia 

13/03/2017através de Guia n.º 30/1/2017, no valor de 1.792,58€, 

correspondentes a 10% do valor do contrato adicional. Foram ainda 

feitas as seguintes retenções nos autos:----------------------------- 

 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 17.925,80€ 896,29€ 

Total 17.925,80€ 896,29€ 

 

5– Foram elaborados dois autos de revisão de preços, com os seguintes 

valores:------------------------------------------------------------ 
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Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

RP1 7.915,43€ 791,54€ 

RP2 2.169,61€ 216,96€ 

Total 10.085,04€ 1.008,50€ 

 

6 – Em resumo, a situação é a seguinte:------------------------------ 

 
Contrato Tipo Valor Redução 

efetuada (90%) 

Valor remanescente 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Garantia 

Bancária 

N00401564, Novo 

Banco 

24.570,00€ 22.113,00€ 2.457,00€ 

Retenção nos 

autos 
12.180,72€ 10.962,65€ 1.218,07€ 

Contrato 

adicional 

Depósito 

através de Guia 

n.º 30/1/2017 

1.792,58€ 1.613,33€ 179,25€ 

Retenção nos 

autos 
896,29€ 806.66€ 89,63€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção nos 

autos 
1.008,50€ 907,65 100,85€ 

Totais  40.448,09€ 36.403,29€ 4.044,80€ 

 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal:--------------- 

i) Que seja autorizada a redução das retenções, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 295 do CCP, no valor global de 4.044,80€, adotando-se para tal 

a seguinte linha de atuação:----------------------------------------- 

i’) Remeter cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 

montante de 1.587,80€ (Mil quinhentos e oitenta e sete Euros e oitenta 

cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de medição.----- 

i’’) Notificar o Novo banco, S.A. no sentido de proceder à redução da 

garantia Bancária N004011564, no valor de 2.457,00€ (Dois Mil, 

quatrocentos e cinquenta e sete Euros)------------------------------- 

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

Chaves, 20 de outubro de 2022---------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.10.20. – 

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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.9. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA RUA GENERAL LUIS PIMENTEL PINTO – AUTO 

DE MEDIÇÃO N.º 03/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 CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 30.300,87€, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 30.300,87€ 

(Trinta mil e trezentos euros e oitenta e sete cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.10. 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 5 – 

BENAFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DR. FRANCISCO 

GONÇALVES CARNEIRO – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2/DOP/2022------------------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 2/DOP/2022, do Contrato, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 76.882,27€, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 76.882,27€ 

(Setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois euros e vinte e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.11. AQUAE SALUTEM COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2022 – TRABALHOS ELEGÍVEIS ------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2022 - Elegíveis, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 23.956,55€, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 23.956,55€ 

(Vinte e três mil, novecentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

 

 

1.12. AQUAE SALUTEM COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 13/DOP/2022 – TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS -------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2022 – Não Elegíveis, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 17.631,83€, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 17.631,83€ 

(Dezassete mil, seiscentos e trinta e um euros e oitenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.13. AQUAE SALUTEM COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 1/DOP/2022 – TRABALHOS COMPLEMENTARES - 2 ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 1/DOP/2022 – TC2, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 3.606,00€, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 3.606,00€ 

(Três mil, seiscentos e seis euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.14. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 40/DOP/2022 – PAICD 3.2  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 40/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 38.518,76 

€, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 38.518,76€ 

(Trinta e oito mil, quinhentos e dezoito euros e setenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.15. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 12/DOP/2022 – TRABALHOS 

COMPLEMENTARES ----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2022 - TC, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no 

valor de 1.200,00 €, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 1.200,00€ 

(Mil e duzentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----- 
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1.16. REQUALIFICAÇÃO DA E.M. 550 ENTRE A RUA CENTRAL (ARCOSSÓ) E A RUA 

FARIA DE MORAIS (VIDAGO) - 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 CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 5.159,54€, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 5.159,54€ 

(Cinco mil, cento e cinquenta e nove euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.17. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / 

PONTOS DE LEITURA E CAUDAL - 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 o consórcio, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L. / TEMPEC, CONSTRUÇÕES, 

LDA., no valor de 20.416,35€, IVA incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 20.416,35€ 

(Vinte mil, quatrocentos e dezasseis euros e trinta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

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 N.º 

1 – BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE DA RAIA - AUTO DE 

REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA Nº 1/DOP/2022 -------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Provisoria nº 01/DOP/2022, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa “ANTÓNIO & JOÃO TEIXEIRA, 

LDA.”, no valor de 2.665,31€, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. efeitos 

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 2.665,31€ 

(Dois mil, seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e um cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.19. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA Nº 01/DOP/2022 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva nº 01/DOP/2022, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, 
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 

11.649,43€, 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 

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 11.649,43€ 

(Onze mil, seiscentos e quarenta e nove euros e quarenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.20. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS Nº 

01/DOP/2022.-------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços nº 01/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, J. DA SILVA FARIA, LDA., no valor de 

33.973,45€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2022.10.24. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação deliberação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de 33.973,45€ 

(Trinta e três mil, novecentos e setenta e três euros e quarenta e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

 

 

2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

VII 

AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO 

 

 

1. FATURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DECISÃO DEFINITIVA–

INF.480/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 DA CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, 

ENG. PAULO VALOURA, DATADO DE 11.10.2022: --------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves, que 

caso concorde com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara 

Municipal, para que o órgão executivo delibere sobre a proposta 

apresentada na presente informação técnica. Caso haja deliberação nos 

termos preconizados, propõe-se que seja adotada a estratégia 

procedimental prevista no Ponto II da presente informação. À 

consideração do Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves. ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

12.10.2022: --------------------------------------------------------

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

 

 

2. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO DA FATURA 

NºFAC0000792022/0000001436–INF.502/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 DA CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, 

ENG. PAULO VALOURA, DATADO DE 10.10.2022: --------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves, que 

caso concorde com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara 

Municipal, para que o órgão executivo delibere sobre a proposta 

apresentada na presente informação técnica. Caso haja deliberação nos 

termos preconizados, propõe-se que seja adotada a estratégia 

procedimental prevista no Ponto III da presente informação. À 

consideração do Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves. ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

11.10.2022: --------------------------------------------------------

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. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA.- 

INF.522/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 DA CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, 

ENG. PAULO VALOURA, DATADO DE 19.10.2022: --------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves, que 

caso concorde com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara 

Municipal, para que o órgão executivo delibere sobre a proposta 

apresentada na presente informação técnica. Caso haja deliberação nos 

termos preconizados, propõe-se que seja adotada a estratégia 

procedimental prevista no Ponto III da presente informação. À 

consideração do Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves. ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

20.10.2022: --------------------------------------------------------

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. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA.- 

INF.523/DA/2022.---------------------------------------------------- 
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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 DA CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, 

ENG. PAULO VALOURA, DATADO DE 19.10.2022: --------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves, que 

caso concorde com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara 

Municipal, para que o órgão executivo delibere sobre a proposta 

apresentada na presente informação técnica. Caso haja deliberação nos 

termos preconizados, propõe-se que seja adotada a estratégia 

procedimental prevista no Ponto III da presente informação. À 

consideração do Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves. ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

20.10.2022: --------------------------------------------------------

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. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA.- 

INF.526/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 DA CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, 

ENG. PAULO VALOURA, DATADO DE 20.10.2022: --------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves, que 

caso concorde com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara 

Municipal, para que o órgão executivo delibere sobre a proposta 

apresentada na presente informação técnica. Caso haja deliberação nos 

termos preconizados, propõe-se que seja adotada a estratégia 

procedimental prevista no Ponto III da presente informação. À 

consideração do Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves. ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

21.10.2022: --------------------------------------------------------

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. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA.- 

INF.527/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 DA CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, 

ENG. PAULO VALOURA, DATADO DE 20.10.2022: --------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves, que 

caso concorde com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara 



                                                                F. 224 

                                                                  _____________________ 

 
Municipal, para que o órgão executivo delibere sobre a proposta 

apresentada na presente informação técnica. Caso haja deliberação nos 

termos preconizados, propõe-se que seja adotada a estratégia 

procedimental prevista no Ponto III da presente informação. À 

consideração do Senhor Vereador, Dr. Nuno Chaves. ------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

21.10.2022: --------------------------------------------------------

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 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 70-20-VM, PROPRIEDADE DE SAÚL 

MARRACHO SAMPAIO. INFORMAÇÃO 11/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. Saúl Marracho Sampaio, 

na qual responsabiliza o Município pelos danos causados na viatura 

Audi A3, com matrícula 70-20-VM, provocados por 1 tampa de saneamento, 

na Rua S. Pedro em Bobadela.-----------------------------------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 224,00€ (duzentos e vinte e quatro euros).------------------ 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo ao lesado, deverá o Município reembolsar 

a seguradora, no valor total do prejuízo.---------------------------- 

Contudo, a seguradora apresentou apenas recibo no valor de 125,00€ 

(cento e vinte e cinco euros) sobre o qual recaiu a Informação nº 

07/SA/2022, presente em reunião de 15.09.2022. Questionada a 

seguradora sobre o valor da franquia, veio esta confirmar que se deveu 

a um lapso e, apresentar nesta, data recibo no valor da diferença, 

99,00€ (noventa e nove euros). -------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 2354/2022 e do compromisso nº 2968/2022.------------- 

Chaves, 17 de outubro de 2022--------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)--------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DO DIA 17/10/2022 --------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

17/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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. PROPOSTA DE CEDÊNCIA DO PAVILHÃO EXPOFLÁVIA À ACISAT NO ÂMBITO 

DA EDIÇÃO DA FEIRA DOS SANTOS 2022. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 

32/DAIRE/2022. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.Considerando que, no pretérito dia 12/10/2022, através de 

comunicação eletrónica, veio a ACISAT - Associação Empresarial do Alto 

Tâmega solicitar a cedência do espaço do Pavilhão Expoflávia, no dia 

29 de outubro de 2022, no âmbito da organização da edição de 2022 da 

Feira dos Santos, com o desiderato de aí realizar uma iniciativa de 

caráter lúdico, “alusiva aos anos 90”, em modelo similar ao realizado 

em 2019; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que o retro mencionado Pavilhão se constitui como uma 

infraestrutura do domínio municipal de natureza multifuncional, sendo 

utlizado para a concretização de uma amplitude de eventos de diversas 

naturezas; --------------------------------------------------------- 

3. Considerando que a entidade peticionária formalizou, em 16 de 

setembro de 2014, um protocolo de cooperação com o Município em vista 

à organização e realização da Feira Anual de Todos os Santos, como 

forma de promover e fomentar as atividades económicas locais e 

regionais, valorizando o tecido empresarial e institucional, o 

artesanato, os produtos endógenos, o turismo e a cultura; ----------- 

4. Considerando que a iniciativa proposta pela ACISAT tem o devido 

enquadramento no âmbito do protocolo de cooperação estabelecido, 

designadamente na sua cláusula terceira, que identifica o conjunto de 

atividades complementares e interdependentes do certame; ------------ 

5. Considerando que a Câmara Municipal detém competências para 

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização 

de eventos de interesse para o município, bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos, e, bem assim, para criar, construir 

e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património do município ou colocados, por lei, sob 

administração municipal, à luz da previsão constante, respetivamente, 

nas alíneas o) e e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação; -------------------- 

6. Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio a Iniciativas 

Regulares, Pontuais, de natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, 

Cultural, Social e outras, atualmente em vigor, define as formas e 

regras do apoio a conceder nesta matéria, prevendo o n.º 4 do seu 

artigo 6.º que os apoios previstos no artigo 4.º são “concedidos por 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente”; ------- 
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7. Considerando que, em sintonia com a previsão constante no artigo 

2.º do regulamento municipal enunciado, a iniciativa de cariz cultural 

(atividade alusiva aos anos 90) ora em análise, é suscetível de 

consubstanciar uma iniciativa de interesse municipal no contexto do 

certame; ----------------------------------------------------------- 

8. Considerando que, por sua vez, ACISAT - Associação Empresarial do 

Alto Tâmega, atento o disposto no n.º 2 do artigo 2.º do já referido 

regulamento municipal, se enquadra entre as entidades promotoras nele 

definidas, sendo a entidade peticionária integralmente responsável 

pela organização do evento enunciado; ------------------------------- 

9. Considerando que nesse mesmo regulamento municipal a 

disponibilização de utilização de infraestruturas se traduz em uma das 

modalidades de apoio possíveis, de acordo com o disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 4.º, sem prejuízo da concessão pontual de apoios 

ser objeto de celebração de protocolo ou contrato programa, conforme 

aplicável, e ainda da correspondente publicitação, em sintonia com o 

disposto nos artigo 5.º e 8.º; -------------------------------------- 

10. Considerando, que neste contexto, se encontram reunidas as 

condições para a cedência do espaço solicitado à ACISAT - Associação 

Empresarial do Alto Tâmega, no âmbito retro definido; --------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

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

1. Aprovar a cedência do espaço do Pavilhão Expo Flávia, a título 

gratuito, à ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega para a 

realização de uma “atividade alusiva aos anos 90”, no dia 29 de outubro 

de 2022; ------------------------------------------------------------ 

2. Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á; --------------------------------------------- 

a) Proceder à notificação da entidade peticionária/interessada do 

teor da decisão tomada. --------------------------------------------- 

b) Proceder à entrega da chave do Pavilhão Expoflávia ao Senhor 

Presidente da ACISAT, mediante o preenchimento de auto de entrega. -- 

À consideração da Senhor Presidente da Câmara Municipal ------------- 

Chaves, 24 de outubro de 2022 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Dalila Moreira, Dra.ª) --------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

24/10/2022 ---------------------------------------------------------  

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

 

 

3 – EXPROPRIAÇÕES 

 

4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  

 

 

4.1. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.94, NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: LICINIO MANUEL REIS RODRIGUES - MORADA: 

ESTRADA PRINCIPAL – Nº.70 – VALVERDE DA GESTOSA – 5370-670- MIRANDELA 

– INFORMAÇÃO Nº 29/2022, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 

11/10/2022. -------------------------------------------------------- 
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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 Licínio Manuel Reis Rodrigues, contribuinte fiscal n. º 

119661250, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 11262, em 03.10.2022, relacionado com a desistência de 

ocupação da banca nº. 94, 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 que se 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. 94 no Mercado Municipal de Chaves, cujo titular atual é Licínio 

Manuel Reis Rodrigues. ---------------------------------------------- 

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 03 outubro de 2022, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de novembro; --------------------------------- 

(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 setembro, 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. 94 no Mercado Municipal de Chaves, 

com efeito a partir do mês de novembro 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. ----------------- 

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. 94 

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 11/10/2022----- 

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.94, no Mercado Municipal a partir de novembro 

de 2022. ------------------------------------------------------------ 
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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 RESPONSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE 12/10/2022  

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

 

 

4.2. COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE LUGAR Nº. E-45, DO LARGO DA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES - REQUERENTE: ANÁLIA MARTINS GOMES RAMOS - MORADA: 

BECO DA TRIGUEIRIÇA – CASAS DOS MONTES – 5400-550 – CHAVES – INFORMAÇÃO 

Nº 31/2022, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 20/10/2022. ----- 

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 Anália Martins Gomes Ramos, contribuinte fiscal n. º 

131697056, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 12150, em 20.10.2022, relacionado com a desistência do 

lugar E-45 do Largo da Feira Semanal de Chaves. --------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O direito de ocupação do lugar de venda cessa por desistência 

voluntária do seu titular, nos termos da alínea b) do n. º 2 artigo 

15.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho 

não sedentária (RCRNS), em vigor no Município de Chaves. ----------- 

2.2. A desistência do direito de ocupação obriga o adjudicatário a 

comunicar o facto, por escrito, à Câmara Municipal, até ao dia 15 do 

mês anterior àquele em que o deseje fazer, sob pena de ficar 

responsável pelo pagamento das taxas de ocupação referente ao mês 

seguinte ao da sua desistência (cf. artigo 14.º do RCRNS). ---------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência do direito de ocupação 

do lugar E-45 da Feira Semanal de Chaves, cujo titular atual é Anália 

Martins Gomes Ramos ------------------------------------------------ 

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 20 outubro de 2022, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de dezembro; -------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, constata-se que se encontram liquidadas as taxas mensais 

devidas pela ocupação do lugar, até ao mês de outubro, inclusive, pelo 

que 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 do lugar de venda E-45, da feira semanal de Chaves, com 

efeito a partir do mês de dezembro de 2022; ------------------------- 
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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. ------------------ 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui a 

Feira Semanal de Chaves, a informação de cadastro do lugar de venda 

E-45, da 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 20/10/2022----- 

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 do lugar largo da feira nº. E-45, a partir de dezembro 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 21/10/2022 --------–-- 

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

 

 

X 

DIVERSOS 

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------- 

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra, aos presentes que mostraram 

interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do disposto do 

nº2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---- 

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

Usou da palavra o Senhor Luís Costa, Presidente da Junta de Freguesia 

de Vilar de Nantes, tendo cumprimentado todos os presentes e 

agradecendo a realização da presente reunião pública, da Câmara 

Municipal, na sua Freguesia. ---------------------------------------- 

Afirmando que é um prazer receber aqui o Executivo Municipal. ------- 

De seguida, aproveitou a oportunidade para felicitar o Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, pelo seu aniversário, 

nessa medida e em nome do Executivo da Freguesia e da Freguesia de 

Vilar de Nantes, procedeu a oferta simbólica ao Senhor Presidente da 

Câmara, de uma peça premiada, em barro preto – um assador de castanhas 
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-, para comemorar o seu aniversário e a sua vinda à Freguesia de Vilar 

de Nantes. ---------------------------------------------------------- 

Deu, também, nota que a freguesia de Vilar de Nantes, têm vindo a ser 

apoiada pelo Município, mas, ainda precisa de mais alguns apoios, em 

diversas áreas, solicitando ao Senhor Presidente que o acompanhe numa 

visita pela Freguesia de Vilar de Nantes para poder apresentar, as 

diversas necessidades/carências da freguesia. ----------------------- 

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

De seguida, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo agradecido o gesto simbólico praticado pela Freguesia de Vilar 

de Nantes, na pessoa do Senhor Presidente, sendo que por se tratar de 

uma nobre recordação, conjugada com o significado que a promoção do 

barro detém para freguesia e à particularidade estética da peça, 

constitui-se como um nobre gesto que ficará na sua memória.--------- 

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

Seguidamente, usou, novamente, da palavra o Senhor Luís Costa, 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Nantes, tendo referido 

que é do seu conhecimento que a Autarquia pretende criar uma peça de 

barro preto, de Vilar de Nantes, para o Município em determinadas 

ações, oferecer, facto que seria um marco para a freguesia de Vilar 

de Nantes e para o Município. --------------------------------------- 

Deu, ainda, nota que um dos anseios da população de Vilar de Nantes, 

é poder vir a ter um museu vivo, para o qual já se encontram a trabalhar 

e a criar uma fonte de movimento e divulgação, tanto mais que é a 

freguesia que produz estas peças há mais anos. ---------------------- 

Para o efeito, a Junta de freguesia de Vilar de Nantes em parceria com 

a “Associação de Desenvolvimento de Vilar de Nantes” tem vindo a 

recuperar as tradições da Freguesia, como é o caso da Cestaria. ----- 

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

De seguida, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo referido que existe, efetivamente, a vontade do atual Executivo 

Municipal de estimular junto dos artesãos, o processo criativo que 

vise criar uma peça de barro preto, que pudesse ser identitária do 

Município, ao mesmo tempo de fácil transporte e que, em determinados 

momentos/circunstâncias especiais, pudesse ofertar a quem nos visita. 

Relativamente ao Museu vivo, assumiu que existe um atraso na sua 

execução, uma vez que ainda carece de uma reflexão conjunta mais 

aprofundada, relativamente à sua tipologia e respetivo enquadramento 

museológico. Neste caso ainda se encontra por definir a tipologia de 

abordagem no que diz respeito ao legado histórico, cultural, 

pedagógico, social, turístico e integrativo do barro e a sua 

compatibilização com a cestaria. ----------------------------------- 

Neste contexto, mais relevante do que o financiamento da própria 

construção, torna-se necessário desenhar soluções que permitam dar 

vida ao espaço museológico e, por essa via, garantir a continuidade 

do projeto, existindo, por esse facto, a necessidade de envolver a 

comunidade em todo o processo, de forma a garantir a transmissão do 

conhecimento de quem trabalha o barro e a cestaria para as futuras 

gerações. ---------------------------------------------------------- 

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

Seguidamente usou da palavra o Senhor Baltazar Ferreira, Presidente 

da Assembleia de Freguesia de Vilar de Nantes, tendo cumprimentado 

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

Aproveitou a oportunidade para agradecer a presença do Executivo 

Municipal na freguesia, sendo em sua opinião, uma honra a realização 

da presente reunião pública, da Câmara Municipal, na Freguesia de 

Vilar de Nantes. ---------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente, da Junta, já disse tudo, a freguesia de Vilar de 

Nantes, ainda precisa de muitas coisas em diversas áreas, mas, a 

colaboração tem sido boa. ------------------------------------------- 

Aproveitou, também, a oportunidade para felicitar o Senhor Presidente 

da Câmara, pelo seu aniversário, trata-se de um amigo de longa data, 

o Presidente foi seu amigo, quando, ainda não tinha funções públicas, 

foi seu amigo quando era rico e não deixou de ser seu amigo quando 

ficou pobre, muito obrigado por o ter acompanhado num período difícil 

da vida, e de saúde, obrigado pelas suas palavras. ------------------ 

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

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

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, tendo agradecido as palavras do Senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia. Acredita que se trata de uma 

amizade recíproca, independentemente das circunstâncias de vida, e 

agradece este ato público de reconhecimento e simpatia. ------------- 

Relativamente à freguesia de Vilar de Nantes, referiu que os desafios 

são grandes, em virtude de um fator positivo, o crescimento da 

população. O conjunto de problemas da freguesia são o resultado do 

crescimento e da atratividade desta zona do território em específico, 

tornando-se necessário encontrar novas soluções que mitiguem os 

problemas identificados, sendo que alguns se constituem de elevada 

exigência do ponto de vista técnico e financeiro. ------------------- 

Neste contexto, existem duas ou três questões verdadeiramente 

importantes, todas relacionadas com o abastecimento de água à 

população, tratando-se de uma questão bastante complexa de ser 

resolvida nas duas dimensões enunciadas. ---------------------------- 

A Junta de Freguesia e o Município têm, em conjunto, nos últimos quatro 

anos, concretizado um conjunto de ações que vão desde a melhoria das 

captações, reforço da capacidade de exploração existente, melhoria da 

robustez das condutas existentes que vêm desde os depósitos 

localizados na freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, sendo que 

todas elas se têm revelado insuficientes para resolver o problema do 

abastecimento de água em quantidade e qualidade aos moradores do Bairro 

da Traslar e áreas adjacentes. ------------------------------------- 

Por esse facto, terá de ser dada continuidade ao trabalho que vem 

sendo realizado em colaboração com a junta de freguesia para a melhoria 

da eficiência das condutas, sendo que, entretanto, deverá prevalecer 

a responsabilidade individual de cada um, em tempos de escassez, 

devendo apenas usar a água para consumo humano. --------------------- 

A solução para o reforço da capacidade de água da freguesia, poderá 

passar pela disponibilização de um ponto de entrega pelas Águas do 

Norte na margem esquerda do Rio Tâmega, sendo sua opinião, que aquando 

da aprovação do desenho da rede de distribuição em alta, há, 

aproximadamente 20/30 anos, deveria ter sido acautelada a colocação 

de um ponto de água na margem esquerda do Rio Tâmega. --------------- 

Neste momento, a solução de construção de um ponto de entrega das 

Águas do Norte, constitui-se complexa e de uma exigência financeira 

expressiva, de aproximadamente, mais de um milhão de euros. --------- 

Por outro lado, existem outros projetos para a freguesia: A construção 

da falsa rotunda da interseção EM213 com a R314, após dois anos de 

discussão/análise com as Infraestruturas de Portugal, se encontra em 

fase final de aprovação do projeto; A elaboração do projeto de 

requalificação da Rua Gualdim Pais também se encontra na fase final 

da contratualização; A requalificação da estrada de ligação EM214 

entre a EM213 até Fornelos, que contempla a substituição do pavimento, 

melhoria da sinalização e requalificação de algumas valetas, poderá 

eventualmente fazer parte do Orçamento para o ano de 2024. ---------- 
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Existe, também, a sinalização de outras questões de diferente 

dimensão, como a requalificação da ligação viária desde a EM213 a 

Carrazedo de Montenegro; o projeto de melhoria das condições de acesso 

do cruzamento R314 – acesso a Vilar de Nantes, aproveitando para 

corrigir a entrada e saída de veículos; a ampliação do cemitério da 

freguesia e da requalificação da zona envolvente, sendo que tais 

questões merecem ainda alguma ponderação, a fim de serem introduzidas 

nos orçamentos municipais dos próximos anos. ------------------------

Na presente data, a prioridade passa pela garantia do abastecimento 

público de água às populações mais afetadas, pelo que já foram 

ensaiadas várias soluções, e vão ser necessárias ensaiar mais e 

encontrar novas soluções. ---------------------------------- 

Também se aguarda, com alguma expetativa, a abertura do próximo quadro 

comunitário, no intuito de perceber se algumas destas obras podem vir 

a ser objeto de candidatura, relembrando que as candidaturas a fundos 

comunitários são processos concorrenciais, não se encontrando, por 

esse facto, nada garantido. ----------------------------------------- 

Recordou, ainda, que no período crítico do Verão, foi assegurado um 

sistema de transporte de água, através de camiões cisterna dos 

Bombeiros, nos quais foram realizados mais de 700 abastecimentos aos 

depósitos das diversas freguesias do Concelho. ---------------------- 

Registando, neste contexto, uma palavra de apreço para as freguesias 

afetadas, para os bombeiros e para as pessoas que aí possuem as suas 

habitações. -------------------------------------------------------- 

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

Seguidamente usou da palavra o Senhor Vereador do Partido Socialista, 

Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves, para explicar que o problema 

da falta de água registado no Bairro da Traslar, no último fim de 

semana, foi motivado pela existência de uma rotura na Rua das Longras.- 

A agravar tudo isso, e após a rotura ter sido devidamente reparada e 

restabelecida a distribuição de água, registámos uma nova rotura na 

Av. Rainha Dona Mafalda, junto ao Posto de Abastecimento de 

Combustíveis “Prio”, o que obrigou a nova interrupção no abastecimento 

e distribuição de água ao Bairro da Traslar. ------------------------

Infelizmente, é o resultado de um sistema de abastecimento mal 

desenhado e degradado, pois não faz qualquer sentido que as localidades 

situadas na margem esquerda do Rio Tâmega sejam abastecidas a partir 

do Reservatório “Mãe D’ Água”, localizado na Cocanha, na União de 

Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, o que implica que 

tenhamos de submeter o sistema a uma maior pressão, para que se consiga 

levar a água às zonas mais altas da cidade, como é o caso do Bairro 

da Traslar, o que tem originado inúmeras roturas, atendendo ao estado 

de degradação da nossa rede, que não teve durante muito tempo o 

investimento necessário. --------------------------------------------       

Estamos empenhados em encontrar uma solução alternativa para o 

abastecimento das localidades situadas na margem esquerda do Rio 

Tâmega, o que levará o seu tempo e implicará a mobilização de 

significativos recursos financeiros, de forma a reduzir estes 

constrangimentos e, que simultaneamente, permitirá diminuir a pressão 

a que o sistema de abastecimento está sujeito, conseguindo-se, assim, 

reduzir o número de roturas e consequentemente as perdas de água da 

rede, tornando o sistema mais eficiente. ---------------------------- 

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

Seguidamente, usou, da palavra o Senhor Professor Luís Costa, 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Nantes, tendo referido 

que a freguesia de Vilar de Nantes, já realizou um investimento de 
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aproximadamente, cinquenta mil euros com a renovação da rede de 

abastecimento, pois existiam roturas constantes. -------------------- 

Na presente data a água para abastecimento à freguesia tem origem nas 

nascentes que nestes longos períodos de seca estão condicionadas, 

sendo, presentemente o problema, principal, a falta de água e não as 

roturas na rede. ---------------------------------------------------- 

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

Seguidamente usou da palavra o Senhor Vice-presidente da Câmara, 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para referir que as questões 

referidas relacionadas com a falta de água para consumo humano, são 

atualmente cada vez mais recorrentes, dando como exemplo a sua aldeia 

natal em que, pela primeira vez, se recorreu a abastecimento externo 

no período de verão. ----------------------------------------------- 
É sabido que os consumos de água das populações se alteraram, 

consumindo-se hoje cada vez mais, pese embora a população residente 

diminua.  São necessários novos posicionamentos e atuações públicas 

em face da escassez de água, cada vez mais motivada pelas alterações 

climáticas. Esta nova realidade obriga-nos a todos a repensar e alterar 

os hábitos de consumo e usos da água, não só no uso doméstico, mas, 

também nos usos agrícolas, sendo agora necessário encontrar culturas 

agrícolas que não obriguem a um consumo de água tão elevado. Nas 

culturas tradicionais do concelho haverá também a necessidade de 

investimentos para incrementar a eficiência e precisão dos sistemas 

de rega. ------------------------------------------------------------ 
Pelo que não é só no consumo doméstico que temos de gerir melhor a 

utilização da água, de melhorar a eficiência na sua utilização e 

abastecimento, é todo um novo modelo de consumos que deve ser 

encontrado, caso contrário não existe eficiência que nos valha. Para 

o efeito deu a título de exemplo práticas de eficiência de outros 

países que, já há algum tempo, também tiveram problemas com a escassez 

de água, tendo aperfeiçoado as suas práticas de regadio e consumo 

humano, de forma a mitigar a redução das disponibilidades de água 

doce. -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente usou da palavra o Senhor Vereador da coligação 

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

Teixeira, para referir que a presente reunião foi bastante produtiva, 

tendo o Executivo presente, ficado a conhecer os problemas e 

preocupações da população da freguesia. ----------------------------- 

É sua opinião que se deverá dar prioridade ao reforço da capacidade 

de abastecimento de água a freguesia e procurar as melhores soluções 

para o efeito. ------------------------------------------------------ 

Agradeceu os contributos da população e a forma como foi recebido. -- 

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

Por fim o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz, agradeceu 

a presença de todos, destacando que é propósito destas reuniões 

públicas, permitir aos munícipes o pleno conhecimento relativamente à 

sua dinâmica e âmbito. ---------------------------------------------- 

É sua opinião, que na política existem diferentes posições/visões, mas 

esta deve ser feita sempre na prossecução do interesse público e na 

perspetiva de serviço público. -------------------------------------- 

De seguida agradeceu o contributo dado pelos munícipes presentes, e 

as questões colocadas, dando como encerrada a presente reunião. ----- 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 



                                                                F. 234 

                                                                  _____________________ 

 
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 dez minutos, para constar se lavrou a presente 

ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou assinar, junto 

do Presidente. ------------------------------------------------------ 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

 

 

 

 

 

                                                           


