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Nº 20 –  Reunião ordinária da 

Câmara   Municipal  de Chaves 

                                 Realizada no dia 21 de agosto 

 de 2015. -------------------- 

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

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

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

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Arq. António Cândido Monteiro 

Cabeleira, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, Sr. Dr. Paulo Francisco Teixeira Alves, Sr. 

Eng. João Adérito Moura Moutinho e comigo, Marcelo Caetano Martins 

Delgado, Diretor de Departamento de Coordenação Geral. -------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

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

previamente elaborada e datada de dezoito de agosto de dois mil e 

quinze. ------------------------------------------------------------ 

 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQ. ANTÓNIO CÂNDIDO 

MONTEIRO CABELEIRA. ------------------------------------------------ 

Usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, Arq. António Cândido 

Monteiro Cabeleira, tendo dado conhecimento, ao Executivo Camarário, 

dos seguintes assuntos relacionados com a atividade municipal: ------ 

1 – Visita oficial do Senhor 1º Ministro: Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara deu nota do programa da visita oficial do Senhor 

1º Ministro ao Concelho de Chaves, a qual irá ter lugar no próximo dia 

29 de agosto de 2015. ----------------------------------------------- 

2 – ¼ Escuro: Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara deu 

nota da apresentação, junto do tribunal administrativo e fiscal de 

Mirandela, de providência cautelar tendo como objeto o despacho 

praticado, consubstanciado na cessação de utilização do 

estabelecimento de bebidas denominado ¼ Escuro. --------------------- 

A Câmara Municipal vai contestar tal providência cautelar, ficando a 

aguardar a decisão judicial praticada, no âmbito de tal processo. --- 

Entretanto, perante a desobediência registada, por parte dos 

destinatários de tal despacho, em momento anterior à citação do 

Município, relativamente à tal providência, determinando esta a 

suspensão da eficácia dos seus efeitos, foi comunicado ao Ministério 

Público tal comportamento, em vista ao apuramento de eventual 

responsabilidade criminal. ------------------------------------------ 

3 – Festa dos Povos: Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara 

informou que o cortejo associado à Festa dos Povos sairá, no dia de 

hoje, a partir das 18:30 horas, do Edifício dos Paços do Concelho, 

integrando o programa a realização, também no dia de hoje, de um 

jantar, na Ponte Romana, sendo, para o efeito, necessária a aquisição 

de uma senha. ------------------------------------------------------- 

4 – Escola Profissional de Chaves: Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara deu nota da aprovação de mais um curso para a 

Escola Profissional de Chaves. -------------------------------------- 

Neste contexto, durante o próximo ano letivo, irão funcionar quatro 

cursos, sob a orientação da referida escola. ------------------------ 
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II - INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR ARQ. CARLOS 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Senhor Vice-presidente da Câmara, 

dando nota da celebração, no dia de ontem, da convenção coletiva de 

trabalho, entre a Autarquia e o respetivo Sindicato, ficando 

estabelecido, em tal instrumento coletivo, uma jornada de trabalho 

correspondente a 35 horas semanais. --------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR DR. 

FRANCISCO ANTÓNIO CHAVES DE MELO. ---------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo abordado os seguintes assunto 

relacionados com a atividade municipal: ----------------------------- 

1 – Publicação de Informação Municipal: Sobre esta matéria, o Senhor 

Vereador manifestou a sua insatisfação pelo facto da recente 

publicação, sobre informação municipal relevante, não divulgar um 

assunto importante para os destinos do Município relacionado com a 

contração, pela Autarquia, de empréstimos e consolidação da respetiva 

dívida pública. ----------------------------------------------------- 

Houve, mais uma vez, “tábua rasa”, sobre este assunto, atitude que 

permite, assim, concluir que há alguma vergonha, por parte do PSD, em 

divulgar tal informação. -------------------------------------------- 

Seguramente que esta omissão propositada deve-se ao facto do Dr. João 

Batista ainda ter muita influência nesta Câmara, inibindo, o atual 

Presidente, da pública divulgação deste assunto. -------------------- 

2 – “Pedra da Bolideira”: Sobre esta matéria, o Senhor Vereador 

manifestou a sua indignação pela ausência de limpeza e conservação da 

“Pedra da Bolideira”, monumento muito ligado à história do Concelho e 

do País. ------------------------------------------------------------ 

3 – Paragem de Autocarros: Sobre esta matéria, o Senhor Vereador 

começou por agradecer a reconstrução da paragem de autocarros, 

localizado na aldeia de Casas de Monforte, ficando, todavia, em falta 

a colocação dos bancos, em madeira. --------------------------------- 

4 – Estratégia de desenvolvimento, na área do Turismo: Sobre esta 

matéria, o Senhor Vereador começou por referir que a Autarquia não 

aderiu ao projeto de criação de postos de turismo interativos 

desenvolvido, para toda a região Norte, pelo “Turismo e Norte de 

Portugal”. --------------------------------------------------------- 

Neste contexto, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara, informação 

sobre a posição institucional da Autarquia relativamente a esta 

estratégia de promoção turística. ----------------------------------- 

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

Em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor Vereador do Partido 

Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, 

sobre os diversos assuntos abordados, prestado os seguintes 

esclarecimentos: --------------------------------------------------- 

1 – Publicação de Informação Municipal: A matéria relacionada com a 

contração de empréstimos, é assunto que deixou de ter atualidade para 

os Munícipes, razão pela qual tal matéria não integrou a recente 

publicação, sobre a atividade municipal. ---------------------------- 

O Executivo Municipal não se confunde com o PSD. -------------------- 

Se o PSD está ou não envergonhado, relativamente à situação financeira 

da Autarquia, é uma questão que só o partido deverá responder. ------ 
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O Presidente da Câmara de Chaves pensa pela sua cabeça, embora não 

sendo dono de uma sabedoria extraordinária. ------------------------- 

No entanto, a governação do Município é feita pelos respetivos Órgãos 

Municipais, sem qualquer manipulação externa. ----------------------- 

2 – Relativamente à situação descrita, sobre a “Pedra da Bolideira”, 

irão ser tomadas as devidas diligências, pelos serviços municipais 

competentes, em vista à execução dos trabalhos de conservação e limpeza 

que se venham a mostrar necessários para a dignificação de tal 

monumento. --------------------------------------------------------- 

3 – Relativamente à execução dos trabalhos de reconstrução da paragem 

de Autocarros localizada na aldeia de Casas de Monforte, os serviços 

municipais, em devido tempo, irão concluir tal tarefa, mediante a 

colocação dos bancos em falta. -------------------------------------- 

4 – No que respeita à estratégia de desenvolvimento para a promoção 

do turismo, no Concelho de Chaves, dever-se-á, preliminarmente, 

registar que, o Senhor Presidente do Turismo de Porto e Norte, tem o 

entendimento de que as lojas do turismo devem ser da responsabilidade 

das autarquias, instaladas em rede, mas de acordo com as orientações 

determinadas pelo próprio “Turismo do Porto e Norte”. --------------- 

Tal modelo de atuação não pode ser acolhido pelo Município de Chaves. 

Registe-se, sobre a matéria, em apreciação, que tal organismo, no 

princípio do ano, em curso, procedeu à entrega das chaves do atual 

posto de turismo situado no Jardim do Bacalhau. --------------------- 

Por outro lado, a conceção das lojas de turismo preconizadas por tal 

organismo, podendo as mesmas comercializar produtos da região, não 

merece, também, acolhimento da autarquia, até porque tal modelo de 

gestão pode ser potencialmente gerador de concorrência pouco leal com 

os comerciantes locais. --------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. JOÃO ADÉRITO 

MOURA MOUTINHO. ----------------------------------------------------- 

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

Adérito Moura Moutinho, tendo abordado os seguintes assunto 

relacionados com a atividade municipal: ----------------------------- 

1 – Espaço verde, junto à Ponte Romana: Sobre esta matéria, o Senhor 

Vereador manifestou a sua indignação relativamente ao inadequado 

tratamento do espaço destinado a jardim, junto à Ponte Romana, 

encontrando-se o mesmo muito mal tratado, sendo certo que, nesta época 

do ano, tal facto dá uma imagem negativa da cidade para todos aqueles 

que a visitam. ------------------------------------------------------ 

Este assunto já foi, oportunamente, apreciado, nesta Câmara, conforme 

proposta, por si, apresentada. -------------------------------------- 

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

De imediato, em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor 

Vereador do Partido Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo referido, sobre o assunto, em apreciação, que a 

candidatura, no âmbito do plano estratégico de desenvolvimento urbano 

– “PEDU” -, para a requalificação do Centro Histórico de Chaves, 

contempla uma ação consubstanciada, precisamente, na requalificação 

dessa zona da cidade, mediante a construção de um passeio marginal ao 

Rio Tâmega. --------------------------------------------------------- 

Tal candidatura contempla, ainda, um arranjo urbanístico, na zona 

envolvente à Ponte Romana. ------------------------------------------ 

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

2 – Limpeza da Cidade: Sobre esta matéria, o Senhor Vereador manifestou 

a sua preocupação quanto à limpeza da cidade. ----------------------- 
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De facto, embora reconheça, parcialmente, conforme posição do Senhor 

Presidente da Câmara, sobre a matéria, que uma cidade limpa é aquela 

que os cidadãos não sujam, isso não invalida que a autarquia não adote 

ações concretas de limpeza e manutenção das ruas da cidade e dos 

respetivos caixotes do lixo. ---------------------------------------- 

Os cestos de papeleiras, na generalidade, não estão com boa 

apresentação e têm, normalmente, lixo depositado. ------------------- 

Por outro lado, as ruas da cidade apresentam um estado de limpeza 

deficiente, sendo certo que o equipamento disponível, na Autarquia, 

para o efeito, não é à partida o mais adequado. --------------------- 

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

De imediato, em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor 

Vereador do Partido Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo referido, sobre o assunto, em apreciação, o seguinte: 

1 – A opinião das pessoas que visitam a cidade de Chaves, aponta para 

o reconhecimento de que a mesma é uma cidade limpa. ----------------- 

2 – Muitos dos problemas associados à manutenção da limpeza da cidade 

prendem-se com a falta de civismo e de cultura de cidadania. -------- 

3 – Poder-se-á, todavia, admitir um reforço da eficácia e da eficiência 

dos serviços de fiscalização e dos serviços de limpeza, sendo, 

simultaneamente, ponderada a revisão do regulamento municipal, sobre 

a matéria. ---------------------------------------------------------- 

4 – A lavagem das ruas da cidade não tem sido feita com a 

sistematicidade desejável, atendendo à falta de recursos humanos, 

registada neste setor operativo do município. ----------------------- 

5 – Dever-se-á ponderar, num futuro próximo, o recurso à contratação 

de serviços externos de limpeza da cidade, sempre numa lógica de 

custo/beneficio. --------------------------------------------------- 

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

3 – Museu das Termas Romanas: Sobre esta matéria, o Senhor Vereador 

começou por referir que a cobertura do edifício já está, na presente 

data, colocada. ----------------------------------------------------- 

No entanto, a mesma apresenta graves deficiências que não irão 

permitir, seguramente, receber a obra. ------------------------------ 

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

De imediato, em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor 

Vereador do Partido Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo referido, sobre o assunto, em apreciação, que a 

questão em causa já foi, oportunamente, diagnosticada pelo setor de 

fiscalização de obras públicas, sendo certo que a obra não será 

recebida sem que tais deficiências sejam, devidamente, colmatadas pelo 

empreiteiro. ------------------------------------------------------- 

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

4 – Orçamento Participativo: Sobre esta matéria, o Senhor Vereador 

começou por referir que se ouvem vozes críticas sobre a forma como 

decorreu o procedimento relacionado com o orçamento participativo, 

nomeadamente com a integração de um determinado projeto que veio a ser 

contemplado, em tal orçamento. -------------------------------------- 

Neste contexto, solicitou, ao Senhor Presidente da Câmara, 

esclarecimentos, sobre o assunto. ----------------------------------- 

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

De imediato, em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor 

Vereador do Partido Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo referido, sobre o assunto, em apreciação, que o 

procedimento do orçamento participativo veio a ser, integralmente, 

sancionado pela Câmara Municipal. ----------------------------------- 
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Referiu, ainda, que tal procedimento decorreu com carater 

experimental, sendo certo que todos os projetos apresentados, pelos 

cidadãos participantes, foram selecionados, mediante a intervenção do 

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

Sobre a matéria, destacou, ainda, a realização de uma cerimónia 

pública, no passado dia 19 de maio do corrente ano, tendo em vista a 

divulgação dos projetos selecionados, nomeadamente, a publicação de 

um livro de fotografias e respetiva exposição. ---------------------- 

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

Na sequência da intervenção, que antecede, do Senhor Presidente da 

Câmara, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo solicitado informação, sobre 

a execução da despesa associada à publicação do livro de fotografias, 

em causa, e, bem assim, acesso aos respetivos documentos de despesa.- 

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

5 – Procedimentos de autorização de despesa pública: Sobre esta 

matéria, o Senhor Vereador referiu que os procedimentos de autorização 

de despesa deveriam ser melhor planeados e/ou programados, evitando-

se, assim, situações geradoras de alguma precipitação, na tomada de 

decisão, por parte do Órgão Executivo. ------------------------------ 

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

6 – Instalação de máquinas informativas: Sobre esta matéria, o Senhor 

Vereador solicitou informação quanto à instalação, em zona de domínio 

público, de máquinas informativas. ---------------------------------- 

É sua convicção que estas máquinas não são as mais adequadas. ------- 

A definição é muito fraca e a informação é bastante pobre. ---------- 

Neste contexto, sugeriu, no futuro, uma auscultação ao mercado, em 

vista ao fornecimento deste tipo de equipamentos. ------------------- 

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

De imediato, em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor 

Vereador do Partido Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo referido, sobre o assunto, em apreciação, que o 

Gabinete de Informação e Comunicação, unidade orgânica responsável 

pela condução técnica deste projeto, promoveu um procedimento de 

aquisição de tal equipamento, de acordo com as condições registadas 

no caderno de encargos. --------------------------------------------- 

Tal procedimento implicou uma consulta ao mercado. ------------------ 

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

7 – Açude do Rio Tâmega: Sobre esta matéria, o Senhor Vereador 

manifestou o seu desagrado relativamente à zona de lazer do açude, 

encontrando-se a mesma vandalizada, com os candeeiros partidos e zonas 

verdes absolutamente degradadas e sem rega. ------------------------- 

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

8 – Jardim Público: Sobre esta matéria, o Senhor Vereador registou a 

sua preocupação sobre o corte de uma árvore de grande porte, no Jardim 

Público, a qual parecia ser saudável. ------------------------------- 

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

De imediato, em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor 

Vereador do Partido Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente 

da Câmara, tendo referido, sobre o assunto, em apreciação, que a dita 

árvore estava seca, e por isso foi cortada, na sequência da 

recomendação feita, sobre a matéria, pelos serviços técnicos 

responsáveis. ------------------------------------------------------ 

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

 

 

I 
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ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 07 de agosto de 2015. -------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO. 

PROPOSTA N.º 99/GAP/2015. ------------------------------------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------ 

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

1. Considerando que, por deliberação tomada, em sede de reunião do 

órgão executivo municipal, realizada no pretérito dia 05 de junho de 

2015, foi determinado o início do procedimento tendente à Revisão do 

Regulamento da Urbanização e da Edificação; ------------------------- 

2. Considerando que o Projeto de Regulamento supra identificado, 

nos termos e para os efeitos das disposições combinadas previstas no 

nº1, do art. 100º do CPA, do art. 56º da Lei nº 75/2013, e do art.3º 

do RJUE, foi submetido a audiência dos interessados (Discussão 

Pública), por um período de 30 dias úteis, promovendo-se a sua 

divulgação nos termos legais – no sítio institucional do Município, 

por meio de Jornal e Edital; ---------------------------------------- 

3. Considerando que decorrido o prazo supra mencionado e, até à 

presente data, não foram apresentadas quaisquer sugestões/alterações 

ao documento em causa; ---------------------------------------------- 

4. Considerando que durante este período de audiência dos 

interessados foram introduzidos pequenos ajustamentos, ao clausulado 

do Regulamento, indissociáveis não só da correção de erros materiais 

detetados no texto que foi objeto de publicitação, mas também para 

permitir um melhor aperfeiçoamento da redação conferida às disposições 

nele incorporadas, sendo certo que, tais modificações, não 

comprometem, substancialmente, a filosofia perfilhada pelo 

Regulamento; ------------------------------------------------------- 

5. Considerando que, de acordo com o disposto na alínea k) do n.º 

1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do 

município, bem como aprovar regulamentos internos. ------------------ 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

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

a) Aprovar a presente proposta de revisão do Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação, conforme documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 

anexa à presente Proposta; ------------------------------------------ 

b) Sequencialmente, e caso a presente Proposta seja aprovada, nos 
termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 
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próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto 

na alínea g), do n.º 1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e art. 3º do DL nº 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo DL nº136/2014, de 9 de setembro; -------- 

c) Por último, dever-se-á proceder à publicação do referido 

Regulamento da Urbanização e da Edificação de Chaves no Diário da 

República, no respetivo Boletim Municipal, na Internet, (no sítio 

institucional do Município), Jornal Local e através de Edital afixado 

nos lugares de estilo, verificando-se, como é óbvio, a sua aprovação, 

nos termos anteriormente sugeridos, tudo isto, de acordo com as 

disposições combinadas previstas no nº4, do art. 3º do DL nº 555/99, 

de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo do DL nº 136/2014, de 

9 de setembro, no art.139º do Código do Procedimento administrativo e 

art. 56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------- 

Chaves, 17 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Câmara, na ausência do Presidente da Câmara, --- 

(Arq. Castanheira Penas) -------------------------------------------- 

Em anexo: O referido documento. ------------------------------------- 

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

REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO --------- 

Nota justificativa -------------------------------------------------- 

Sob proposta da Câmara Municipal de Chaves, veio a Assembleia 

Municipal, em sua sessão ordinária realizada em 20/09/2010, a aprovar 

a alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

devidamente publicada, na 2ª série, do Diário da República n.º 203, 

de 19/10/2010, dando, assim, concretização regulamentar à credencial 

legal prevista, em geral, sobre a matéria, no artigo 3º do DL nº 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo DL n.º 26/2010, 

de 30 de março. ----------------------------------------------------- 

No pretérito dia 9 de setembro de 2014, veio a ser publicado, no jornal 

oficial, o DL n.º 136/2014, diploma legal que procede à décima terceira 

alteração ao DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, tendo o mesmo entrado 

em vigor no passado dia 07 de janeiro de 2015. ---------------------- 

Do ponto de vista estratégico, partindo da nota preambular do 

retrocitado diploma, tal alteração normativa teve em vista a 

prossecução dos seguintes objetivos: -------------------------------- 

- Consolidação do necessário equilíbrio entre a diminuição da 

intensidade do controlo prévio das operações urbanísticas e o aumento 

da responsabilidade dos particulares; ------------------------------- 

- Reforço do controlo público das operações urbanísticas voltado para 

o seu controlo sucessivo; ------------------------------------------- 

- Reforço do esforço de simplificação dos procedimentos de aprovação 

das operações urbanísticas reguladas no diploma, mediante a introdução 

de um novo procedimento de comunicação prévia com prazo, o qual, quando 

devidamente instruído, não determina a prática, pela administração 

municipal, de qualquer ato permissivo. ------------------------------ 

Ora, perante tal alteração ao regime jurídico da urbanização e da 

edificação, pese embora o DL n.º 136/2014, de 09 de setembro, não ter 

fixado, no seu clausulado normativo, qualquer dever de revisão dos 

regulamentos municipais existentes, impõe-se a revisão do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação, em vigor, no Município de 

Chaves, no sentido de o conformar com as alterações, formais e 

substantivas, introduzidas a tal regime jurídico, por força da 

publicação e entrada em vigor do citado diploma legal. -------------- 
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Neste contexto, a revisão, ora, introduzida, ao Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, em vigor, no Município de Chaves, tem 

em vista permitir alcançar um duplo objetivo: ----------------------- 

 Por um lado, ajustar o mencionado Regulamento, em vigor, ao 

conjunto de soluções, de natureza procedimental, técnica e 

administrativa, consagradas no DL n.º 136/2014, com incidência 

prioritária no que diz respeito às condições de aprovação, execução e 

acompanhamento das operações urbanísticas, na senda do disposto, sobre 

a matéria, no seu artigo 3º, passando o mesmo, também, a dar resposta 

normativa às áreas de intervenção, abrangidas, com uma dimensão 

inovadora, pela última revisão do regime jurídico da urbanização e da 

edificação, nomeadamente em matéria de legalização das operações 

urbanísticas, de definição da responsabilidade dos intervenientes na 

aprovação e acompanhamento das operações urbanísticas e, bem assim, 

no que diz respeito ao novo figurino de controlo prévio de tais 

operações assente na comunicação prévia com prazo; ------------------ 

 Por outro lado, introduzir, no Regulamento Municipal, em causa, 

algumas medidas corretivas alicerçadas na experiência prática da sua 

aplicação, considerando que algumas das soluções de partida, nele, 

consagradas, acabaram por não se mostrar as mais adequadas, em vista 

a permitir disciplinar e/ou regulamentar, com eficácia, eficiência e 

transparência, as condições de aprovação, execução e acompanhamento 

das operações urbanísticas reguladas no regime jurídico da urbanização 

e da edificação. ---------------------------------------------------- 

Numa lógica de custo /beneficio indissociável da entrada em vigor da 

Revisão operada ao Regulamento, ora, em apreciação, considerando que 

a sua natureza jurídica é, exclusivamente, executória e subordinada 

ao regime jurídico da urbanização e da edificação, importa, aqui, 

destacar que a latitude das medidas nele consagradas têm como objetivo 

central a devida clarificação e operacionalização do conjunto de 

conceitos urbanísticos e ou soluções procedimentais, legalmente, 

consagrados no RJUE, clarificação essa que irá, seguramente, 

beneficiar a simplificação da aprovação e execução das operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

Sendo inquestionável, para o efeito, que 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. ----------------------------------------------------- 

Nesta última componente do Regulamento, ou seja, custo das medidas 

projetadas, as mesmas são, pela sua natureza imaterial, dificilmente 

mensuráveis e ou quantificáveis, não sendo, objetivamente, possível 

apurar tal dimensão, junto dos seus destinatários. ------------------ 

Tudo isto, pese embora se reconheça que o presente Regulamento acaba 

por determinar e ou disciplinar um conjunto de condutas que deve ser 

adotado pelos seus destinatários – entidades públicas e privadas -, 

quer na fase do controlo prévio das operações urbanísticas, quer na 

fase da sua execução, nomeadamente no que diz respeito à instrução dos 

pedidos de aprovação das diversas operações urbanísticas nele 

reguladas. --------------------------------------------------------- 

Em síntese: A presente revisão do Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação, em vigor, no Concelho de Chaves, pretende dar 

concretização ao dever de atualização do seu articulado normativo, 

considerando as recentes alterações introduzidas ao regime jurídico 

da urbanização e da edificação, com a publicação e entrada em vigor 

do DL n.º 136/2014, de 09 de setembro, incluindo a devida atualização 
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ao quadro nele estatuído, em matéria de taxas municipais relacionadas 

com a área de intervenção municipal de gestão urbanística. ---------- 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 112º e 241º da 

Constituição da República Portuguesa, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, dos artigos 99º e ss do Código do Procedimento 

Administrativo e do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 

e republicado pela Decreto-Lei n.º 136/2013, de 09 de setembro, é 

aprovada a presente alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação do Município de Chaves, nos termos da deliberação 

tomada pela Assembleia Municipal em _______, sob proposta da Câmara 

Municipal, sendo certo que o projeto de revisão do regulamento foi 

submetido a apreciação pública, pelo prazo de 30 dias úteis, mediante 

publicação por meio de Edital, nos jornal local, internet e intranet 

do Município, nos termos, e para os efeitos previstos, no art. 101º 

do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------- 

CAPITULO I ---------------------------------------------------------- 

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

Artigo 1.º ---------------------------------------------------------- 

Lei Habilitante ----------------------------------------------------- 

O presente regulamento é elaborado nos termos do artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, da alínea n), do n.º 1, do artigo 

23.º, da alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea k), do n.º 

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

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua versão 

atual, designadamente com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º136/2014, de 9 de setembro. -------------------------------------- 

Artigo 2.º ---------------------------------------------------------- 

Âmbito e objeto ----------------------------------------------------- 

1- O presente regulamento estabelece os princípios e as regras 

aplicáveis às diferentes operações urbanísticas previstas no Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual (doravante designado 

por RJUE). ---------------------------------------------------------- 

2- Este Regulamento aplica-se à área do Município de Chaves, sem 

prejuízo da demais legislação em vigor nesta matéria e do disposto nos 

planos municipais de ordenamento do território em vigor. ------------ 

3- As taxas aplicáveis a cada uma das operações urbanísticas e 

atividades conexas, as cedências e as compensações, constam do 

Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas. ------------------------------------------ 

Artigo 3.º ---------------------------------------------------------- 

Definições --------------------------------------------------------- 

1. Todo o vocabulário urbanístico constante no presente Regulamento 

tem o significado que lhe é atribuído no artigo 2.º do RJUE, pelo 

Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de Maio e pelos planos municipais 

de ordenamento do território em vigor no Concelho de Chaves. -------- 

2. Para efeitos do disposto no presente artigo e visando a 

uniformização do vocabulário urbanístico em todos os documentos que 

regulem a atividade urbanística do Município de Chaves, entende-se 

por: --------------------------------------------------------------- 

a) Obras de reconstrução, as obras de construção subsequentes à 

demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais 

resulte a reconstituição da estrutura das fachadas; ----------------- 

b) Forma das fachadas: consiste na sua aparência externa, 

compreendendo o conjunto de superfícies que a compõem, incluindo 

designadamente os vãos e os seus elementos de guarnição, paramentos e 
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outros elementos constituintes, tais como corpos balançados, elementos 

decorativos, materiais de revestimentos; ---------------------------- 

c) Forma dos telhados ou coberturas: consiste na sua aparência 

externa, compreendendo o conjunto de superfícies que a compõem (planos 

de nível ou inclinados), incluindo designadamente a altura da 

cumeeira, geometria das águas, materiais de revestimento, platibandas 

ou balaustradas, beirados, aberturas e chaminés; -------------------- 

d) Cave: piso(s)de um edifício situado (s)abaixo do rés-do-chão, 

total ou parcialmente abaixo da cota natural do terreno ou da sua 

modelação final, que cumpram os requisitos previstos nos artigos 77º 

e 78º do RGEU. Quando utilizado, exclusivamente, para aparcamento 

automóvel e infraestruturas, consideram-se cave os pisos abaixo da 

cota natural do terreno confinante com a via pública; --------------- 

e) Anexo: construção de um só piso referenciada a um edifício 

principal e nele não integrada, com funções complementares deste e com 

entrada própria a partir do logradouro ou do espaço público. No caso 

de a construção principal ser habitação, o anexo não poderá contribuir 

para o aumento da sua tipologia. ------------------------------------ 

3. Em vista a dar execução ao conceito de reconstituição da estrutura 

das fachadas, previsto na alínea a), do n.º 2 do presente artigo, 

entende-se que essa operação deverá acautelar, obrigatoriamente, os 

seguintes aspetos: -------------------------------------------------- 

a) A utilização do mesmo tipo de materiais e tecnologia construtiva; 

b) Manter a mesma forma, composição e desenho das fachadas demolidas, 

nomeadamente, as suas dimensões originais e todos os seus elementos 

não dissonantes, sem qualquer inovação ou modificação dos seus 

pormenores decorativos. --------------------------------------------- 

Artigo 4.º ---------------------------------------------------------- 

Anexos ao regulamento ----------------------------------------------- 

Constituem anexos ao presente regulamento as disposições referentes 

ao conteúdo mínimo das fichas-tipo dos lotes/edifícios objeto da 

pretensão (Anexo I) e dos quadros sinóticos que deverão acompanhar as 

operações de loteamento e as obras com impacte semelhante a uma 

operação urbanística de loteamento (Anexo II), bem como o modelo de 

declaração de compatibilidade entre os formatos papel e digital (Anexo 

III) e ficha de medições (Anexo IV). -------------------------------- 

Artigo 4.º-A -------------------------------------------------------- 

Atendimento Semanal ------------------------------------------------- 

1. Os serviços municipais competentes pela gestão urbanística, no 

Concelho de Chaves, estão especificamente à disposição dos cidadãos, 

todas as quartas-feiras, entre as 9h00m e as 12h30m, no período da 

manhã, e entre as 14h00m e as 17h00m, no período da tarde, para 

apresentação de eventuais pedidos de esclarecimento ou de informação 

ou reclamações. ----------------------------------------------------- 

2. Por cada atendimento efetuado será lavrada ata de ocorrência, 

registando a mesma, para memória futura, tudo o que de essencial tenha 

ocorrido no episódio de atendimento. -------------------------------- 

3. O procedimento previsto no número anterior poderá ser dispensado, 

tendo em conta a complexidade reduzida do assunto objeto de 

atendimento. ------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO II --------------------------------------------------------- 

Procedimentos de controlo prévio ------------------------------------ 

SECÇÃO I ------------------------------------------------------------ 

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

Artigo 5.º ---------------------------------------------------------- 

Licença, comunicação prévia e autorização de utilização ------------- 
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1. A realização de operações urbanísticas depende de controlo prévio, 

que pode revestir as modalidades de licença, comunicação prévia com 

prazo, adiante designada abreviadamente por comunicação prévia ou 

comunicação, ou autorização de utilização, nos termos e com as exceções 

constantes da presente secção. -------------------------------------- 

2. Estão sujeitas a licença administrativa as operações urbanísticas 

previstas no n.º 2, do artigo 4.º, do RJUE, cujo procedimento é 

regulado nos artigos 18.º a 27.º do mesmo diploma legal. ------------ 

3. Estão sujeitas a comunicação prévia as operações urbanísticas 

referidas no n.º 4, do artigo 4.º, do RJUE, cujo procedimento é 

regulado nos artigos 34.º a 35.º do mesmo diploma legal. ------------ 

4. Estão sujeitas a autorização administrativa a utilização dos 

edifícios ou suas frações, bem como as alterações de utilização dos 

mesmos, cujo procedimento é regulado nos artigos 62.º a 66.º do mesmo 

diploma legal. ------------------------------------------------------ 

5. Não podem estar sujeitas ao procedimento de comunicação prévia, 

ficando sujeitas ao procedimento de licenciamento, as obras de 

construção, alteração ou ampliação em área abrangida por operação de 

loteamento onde não estejam presentes os seguintes parâmetros nas 

especificações do respetivo alvará: --------------------------------- 

a) Alinhamentos; -------------------------------------------------- 

b) Afastamentos; -------------------------------------------------- 

c) Número de pisos acima e abaixo da cota de soleira; ------------- 

d) Utilizações admissíveis; --------------------------------------- 

e) Áreas de construção; ------------------------------------------- 

f) Áreas de implantação. ------------------------------------------ 

6. No âmbito do pedido de licenciamento abrangido pelo número 

anterior, os parâmetros urbanísticos a utilizar devem dar cumprimento 

às especificações previstas no alvará de loteamento e, supletivamente, 

às regras do Plano Urbanístico aplicável na área de intervenção da 

operação urbanística de loteamento. --------------------------------- 

Artigo 6.º ---------------------------------------------------------- 

Isenção de controlo prévio ------------------------------------------ 

1. Estão isentas de controlo prévio as obras previstas no n.º 1, do 

artigo 6.º, do RJUE. ------------------------------------------------ 

2. Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de 

prédio com descrição predial estão isentos de licença desde que cumpram 

os requisitos previstos nos n.os 4 a 10, do artigo 6.º, do RJUE. ---- 

3. As obras identificadas no artigo 22.º do presente Regulamento, 

bem como as obras identificadas no artigo 6º-A.º do RJUE, estão isentas 

de licença e de comunicação prévia. --------------------------------- 

4. Não obstante se tratarem de operações não sujeitas a qualquer 

procedimento de controlo prévio, devem os interessados dar 

conhecimento à Câmara Municipal, até cinco dias antes do início dos 

trabalhos, do local e do tipo de operação que vai ser realizada, para 

os efeitos previstos nos artigos 80.º-A e 93.º, ambos do RJUE. ------ 

5. O promotor das obras previstas no n.º 4 do presente artigo deve 

ainda dispor, no local da obra, das seguintes peças técnicas (projeto 

mínimo) que garantam, por parte dos serviços de fiscalização 

municipal, o adequado acompanhamento dos trabalhos, a saber: -------- 

a) Planta de implantação; ----------------------------------------- 

b) Plantas, cortes e alçados, quando aplicável; ------------------- 

c) Documento comprovativo de titularidade; ------------------------ 

d) Referência a licenças, autorizações ou admissão de comunicação 

prévia relativas ao prédio onde se realiza a obra; ------------------ 
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e) Descrição dos trabalhos a executar referindo, designadamente, as 

áreas de construção, altura da edificação e materiais a utilizar, 

quando aplicável. --------------------------------------------------- 

Artigo 7.º ---------------------------------------------------------- 

Consulta Pública de operações de loteamento ------------------------- 

1. A consulta pública prevista no nº. 2, do artigo 22.º e no nº 2, 

do artigo 27.º, ambos do RJUE, é promovida no prazo de 15 dias a contar 

da data da receção do último dos pareceres, autorizações ou aprovações 

emitidos pelas entidades exteriores ao município ou após o termo do 

prazo para a sua emissão. ------------------------------------------- 

2. Todos os pedidos relativos a licença de operações de loteamento e 

respetivas alterações estão sujeitos a consulta pública, estando 

dispensados os seguintes casos: ------------------------------------- 

a) Operações de loteamento que não excedam algum dos seguintes 

limites: ----------------------------------------------------------- 

i) 4 ha; ------------------------------------------------------------ 

ii) 100 fogos; ------------------------------------------------------ 

iii) 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a 

pretensão. --------------------------------------------------------- 

b) Alterações à licença de loteamento previstas no n.º 8 do artigo 

27.º do RJUE. ------------------------------------------------------- 

3. O período de consulta pública é aberto através de edital a afixar 

nos locais de estilo e no local da pretensão e a divulgar no site 

institucional do Município de Chaves e tem a duração máxima de 15 

dias. -------------------------------------------------------------- 

4. A promoção de consulta pública determina a suspensão do prazo para 

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

Artigo 8.º ---------------------------------------------------------- 

Suspensão da licença ou comunicação --------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves pode suspender as licenças concedidas 

ou inviabilizar a execução das operações urbanísticas objeto de 

comunicação prévia sempre que, no decorrer dos respetivos trabalhos, 

se verifique a descoberta de elementos arquitetónicos ou achados 

arqueológicos. ----------------------------------------------------- 

2. O prosseguimento dos trabalhos depende da realização dos trabalhos 

arqueológicos a levar a efeito no local em causa, sendo os mesmos 

acompanhados de um relatório final, o qual será fundamental para 

proceder ao levantamento, ou não, da suspensão da respetiva licença 

ou comunicação prévia, tudo isto, no estrito cumprimento da Lei n.º 

107/01, de 08 de Setembro, a qual estabelece as bases da política e 

do regime de proteção e valorização do património cultural. --------- 

Artigo 8.º-A -------------------------------------------------------- 

Obras Inacabadas ---------------------------------------------------- 

1. São consideradas obras em avançado estado de execução, nos termos 

do n.º 1 do artigo 88.º do RJUE: ------------------------------------ 

a) As obras de edificação quando concluída a fase estrutural e, pelo 

menos, as alvenarias exteriores; ------------------------------------ 

b) As obras de urbanização, quando todos os arruamentos projetados 

estejam executados de forma a receber o revestimento final, incluindo 

já todas as infraestruturas enterradas. ----------------------------- 

2. Sempre que exista interesse, reconhecido pela Câmara Municipal, 

na conclusão das obras e não se mostre aconselhável por razões 

ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas a respetiva 

demolição, pode ser concedida licença especial para a sua conclusão, 

a qual seguirá o regime previsto no artigo 60.º do RJUE. ------------ 
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3. Os pedidos de licença especial previstas no artigo 88.º do RJUE 

em vigor, deverão ser acompanhados dos seguintes elementos: --------- 

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito 

que confira a faculdade de realização da operação; ------------------ 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos; -------------------------------------------------------- 

c) Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de implantação 

dos planos municipais de ordenamento do território vigentes e das 

respetivas plantas de condicionantes, da planta síntese do loteamento, 

se existir, e planta à escala de 1:2500 ou superior, com a indicação 

precisa do local onde se pretende executar a obra; ------------------ 

d) Planta de localização e enquadramento à escala da planta de 

ordenamento do plano diretor municipal ou à escala de 1:25 000 quando 

este não existir, assinalando devidamente os limites da área objeto 

da operação; -------------------------------------------------------- 

e) Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 

território vigente; ------------------------------------------------- 

f) Estimativa do custo total da obra; ----------------------------- 

g) Calendarização da execução da obra; ---------------------------- 

h) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

e coordenador de projeto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis. ------------------------------------------ 

4. A licença especial dá origem a emissão de alvará de licença 

especial, sujeita ao pagamento da taxa correspondente, prevista no 

Regulamento de liquidação e Cobrança de taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas. ------------------------------------------ 

5. A emissão do alvará deverá ser requerida no prazo de 60 dias, a 

contar da data do deferimento do pedido, podendo ser suscetível de 

prorrogação, por idêntico prazo, mediante apresentação do pedido, por 

parte do interessado, devidamente fundamentado, sob pena de caducidade 

do ato de licenciamento, nos termos do disposto no artigo 71.º do 

RJUE. -------------------------------------------------------------- 

SECÇÃO II ----------------------------------------------------------- 

Disposições especiais ----------------------------------------------- 

Artigo 9.º ---------------------------------------------------------- 

Obras de edificação em área abrangida por operação de loteamento ---- 

1. A comunicação prévia para as obras em área abrangida por operação 

de loteamento não podem ter lugar antes da receção provisória das 

respetivas obras de urbanização ou da prestação de caução a que se 

refere o artigo 54.º do RJUE. --------------------------------------- 

2. A Câmara municipal poderá inviabilizar, em sede de fiscalização 

sucessiva, a execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, desde que na área abrangida pela respetiva operação de 

loteamento não se encontrem executadas e em serviço as seguintes 

infraestruturas primárias: ------------------------------------------ 

a) Arruamentos devidamente terraplenados com ligação à rede viária 

pública que permitam a circulação de veículos; ---------------------- 

b) Rede de abastecimento de água; --------------------------------- 

c) Rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais; ----- 

d) Rede de energia elétrica de molde a garantir-se a ligação para a 

potência requerida. ------------------------------------------------- 

Artigo 10.º --------------------------------------------------------- 

Condições e prazo de execução das obras de urbanização e de edificação 

1. Para os efeitos das disposições conjugadas no artigo 34.º e nos 

n.os 1 e 2, ambos do artigo 53.º e do n.º 2 do artigo 58.º do RJUE, o 
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prazo de execução das obras de urbanização e edificação não pode 

ultrapassar os seis anos. ------------------------------------------- 

2. Na execução da obra deverá ser assegurado o cumprimento das normas 

previstas no capítulo IV deste regulamento. ------------------------- 

Artigo 11.º --------------------------------------------------------- 

Alterações à licença ou comunicação prévia -------------------------- 

1. O pedido de alteração dos termos e condições da licença de operação 

de loteamento deverá ser notificado aos proprietários dos lotes, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º e do artigo 121.º, ambos do RJUE. ---- 

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. 

3. Nos casos em que haja lugar a notificação pessoal nos termos do 

artigo 121.º do RJUE, o requerente deverá apresentar certidão da 

conservatória do registo predial com a identificação dos proprietários 

dos lotes, aquando da apresentação do pedido de alteração. ---------- 

4. Nas situações em que os edifícios integrados no loteamento estejam 

sujeitos ao regime da propriedade horizontal, a notificação prevista 

no n.º 3 recairá sobre o legal representante da administração do 

condomínio, o qual deverá apresentar ata da assembleia de condóminos. 

Artigo 12.º --------------------------------------------------------- 

Caução ------------------------------------------------------------- 

1. As operações urbanísticas previstas no n.º 6, do artigo 23.º e 

artigo 54.º e art. 81º, do RJUE, estão sujeitas à prestação de caução. 

2. A caução a que alude o n.º 6, do artigo 23.º, do RJUE deverá ser 

apresentada com o respetivo pedido e será calculada nos termos 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

Valor da caução = a x v x C + IVA à taxa em vigor 

     h 

Em que: ------------------------------------------------------------- 

a = 0,05 para obras de demolição e 0,02 para obras de escavação e 

contenção periférica; ----------------------------------------------- 

v = (expresso em metros cúbicos) volume total da construção a demolir 

acima e abaixo da cota de soleira e/ou volume de escavação; --------- 

h = 3 (expresso em metros), correspondente à altura média de um piso; 

C =(expresso em Euros) valor máximo do custo para habitação corrente, 

publicado anualmente pela Associação dos Industriais da Construção 

Civil e Obras Públicas (AICCOPN), para efeitos de verificação das 

estimativas orçamentais dos projetos de construção. ----------------- 

3. A caução a que alude o n.º 6, do artigo 23.º, do RJUE, será 

liberada após a emissão da licença de construção. ------------------- 

4. A caução a que alude o n.º 1, do artigo 81.º, do RJUE, será 

liberada a pedido do requerente, se os trabalhos não tiverem sido 

iniciados ou se já tiver sido emitida a licença de construção. ------ 

5. A caução a que alude o artigo 54.º, do RJUE, prestada no âmbito 

das obras de urbanização sujeitas ao regime de comunicação prévia, 

terá que ser sempre prestada a favor da Câmara Municipal, com a 

apresentação da comunicação prevista no artigo 9.º, do mesmo diploma 

legal, e nos termos da respetiva Portaria. -------------------------- 

6. A emissão da autorização de utilização ficará condicionada à 

verificação que na obra não resultaram quaisquer danos no espaço 

público. ----------------------------------------------------------- 

7. Por iniciativa do interessado, a Câmara Municipal pode aceitar a 

prestação de caução para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 86.º 

do RJUE, como garantia do cumprimento das obrigações previstas no n.º 

1 do mesmo artigo. -------------------------------------------------- 
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8. A caução para efeitos do disposto no artigo 86.º do RJUE será 

prestada no momento em que for requerida a emissão do alvará de 

autorização de utilização ou da receção provisória das obras de 

urbanização, salvo quando se verificar que foi realizado o 

levantamento do estaleiro, a limpeza da área, de acordo com o regime 

da gestão de resíduos de construção e demolição nela produzidos, bem 

como as reparações de quaisquer estragos ou deteriorações que tenham 

sido causados em infraestruturas públicas no decorrer da obra em causa. 

9. O prazo e o valor da caução serão, respetivamente, igual ao tempo 

necessário para realizar as ações de restabelecimento das condições 

exigidas no número anterior, sendo o valor equivalente ao custo das 

referidas reparações. ----------------------------------------------- 

CAPÍTULO III -------------------------------------------------------- 

Formas de procedimento ---------------------------------------------- 

Artigo 13.º --------------------------------------------------------- 

Requerimento, comunicação e respetiva instrução --------------------- 

1. Todos os procedimentos previstos no RJUE iniciam-se através de 

requerimento ou comunicação e obedecem ao disposto nos artigos 8.º a 

10.º desse diploma e devem ser acompanhados dos elementos instrutórios 

previstos na respetiva Portaria, para além dos documentos 

especialmente referidos no aludido diploma legal. ------------------- 

2. O requerimento ou comunicação e respetivos elementos instrutórios 

devem ser apresentados em duplicad, acrescidos de tantas cópias 

quantas as entidades exteriores a consultar, no caso de as mesmas não 

estarem ainda habilitadas a consultas em formato digital. ----------- 

3. Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 

desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital - CD - 

nos seguintes termos: ----------------------------------------------- 

a) Os elementos instrutórios, com exceção das peças desenhadas 

do projeto, deverão ser entregues no formato PDF (Portable Document 

Format, da Adobe Systems), ou outros formatos que sejam previamente 

acordados com os serviços técnicos municipais; ---------------------- 

b) As peças desenhadas do projeto deverão ser apresentadas no 

formato DWF (Design Web Format, da Autodesk), ou outro formato que 

seja previamente acordado com os serviços técnicos municipais; ------ 

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras 

de edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar-se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT-

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: --------------------------------------------- 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2; -------------------------------------- 

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas 

sobre levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

e) Os limites físicos da área objeto da pretensão deverão ter 

uma representação gráfica inequívoca; ------------------------------- 

f) A conceção do projeto em suporte informático deverá ser à 

escala real 1:1 (uma unidade no desenho correspondente a um metro no 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
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terreno), sem prejuízo das escalas normalmente adotadas na 

representação em papel; --------------------------------------------- 

g) O ficheiro com as plantas de Implantação/Síntese deverá ser 

organizado de forma que as referidas plantas se projetem sobre o 

levantamento topográfico já referido e estruturado com os níveis de 

informação, de acordo com exemplo em formato digital constante no site 

institucional do Município de Chaves (www.chaves.pt), ou a fornecer 

pelos serviços municipais, os quais correspondem à nomenclatura dos 

níveis (Layers) do desenho e do seguinte modo: ---------------------- 

Nível 1—Desenho da planimetria existente; --------------------------- 

Exemplo: NIVEL 1–EXISTENTE-COTAS ------------------------------------ 

Nível 2—Quadro de cotas / quadro sinóptico do proposto; ------------- 

Exemplo: NIVEL 2–QUADRO DE COTAS ------------------------------------ 

Nível 3—Cadastro existente na parcela a intervir; ------------------- 

Exemplo: NIVEL 3–EXISTENTE-MURO ------------------------------------- 

Nível 4—Cadastro resultante (deverá corresponder a uma poligonal 

fechada); ---------------------------------------------------------- 

Exemplo: NIVEL 4–EXISTENTE-LIMITE-TERRENO; -------------------------- 

Nível 5—Zonas Exteriores, limites do lote, com descrição de cotas; -- 

Exemplo: NIVEL 5–PROPOSTA-ZONAS-VERDES; ----------------------------- 

Exemplo: NIVEL 5-PROPOSTA-LOTE1 (em Loteamentos) -------------------- 

Nível 6—Implantação(ões), com descrição de cotas; ------------------- 

Exemplo: NIVEL 6–PROPOSTA-AREA-IMPLANTAÇÃO; ------------------------- 

Nível 7—Altimetria proposta (curvas de nível e cotas). -------------- 

Exemplo: NIVEL 7–PROPOSTA-CURVA-DE-NIVEL; --------------------------- 

Nível 8—Legendas; --------------------------------------------------- 

Exemplo: NIVEL 8–LEGENDA; ------------------------------------------- 

Nível 9—Elementos existentes de carácter público; ------------------- 

Exemplo: NIVEL 9–POSTE-DE-ILUMINAÇÃO; ------------------------------- 

h) Os ficheiros a apresentar deverão ser organizados em pastas, 

com as seguintes designações: --------------------------------------- 

REQUERIMENTO—Todos os elementos instrutórios (formato PDF) que não se 

integrem nas pastas seguintes; -------------------------------------- 

SIG—Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 

ARQUITETURA—Peças escritas (formato PDF) e desenhadas (formato DWF) 

do projeto de arquitetura, incluindo as peças da pasta SIG, mas em 

formato DWF; -------------------------------------------------------- 

ESPECIALIDADES—Peças escritas (formato PDF) e desenhadas (formato DWF) 

de cada uma das especialidades a apresentar. ------------------------ 

4. No pedido de informação prévia relativo a qualquer tipo de 

operação urbanística, o respetivo requerimento deve referir 

concretamente os aspetos que se pretende ver esclarecidos ou 

informados. -------------------------------------------------------- 

5. O pedido de informação prévia deve ser instruído com os elementos 

constantes na respetiva Portaria, bem como dos elementos seguintes: - 

a) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor 

emitida pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio ou 

prédios abrangidos; ------------------------------------------------- 

b) Quando o interessado não seja o proprietário do prédio, deve 

indicar a morada do proprietário, bem como dos titulares de qualquer 

direito real sobre o prédio, com vista à sua correta notificação por 

parte da Câmara Municipal, sob pena de aplicação, com as necessárias 

adaptações, do disposto no n.º 4, do artigo 11.º do RJUE. ----------- 

6. Quando o pedido de informação prévia é formulado por quem não é o 

proprietário do prédio, o conteúdo da mesma deve ser notificado ao 

proprietário. ------------------------------------------------------ 

http://www.chaves.pt/
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7. Quando o pedido de licenciamento ou comunicação prévia tiver por 

objeto a realização de operações urbanísticas de loteamento o mesmo 

deverá ser instruído com fichas relativas a todos os lotes 

constituídos, de acordo com o Anexo I do presente Regulamento. ------ 

8. No que respeita aos projetos de obras de urbanização, dever-se-á 

ter em conta os seguintes princípios: ------------------------------- 

a) O projeto de obras de urbanização (Anteprojeto ou Projeto 

base) deverá ser constituído pelas peças estabelecidas no artigo 

Artigo 160.º da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho; ------------ 

b) O projeto de execução de obras de urbanização deverá ser 

constituído pelas peças estabelecidas no artigos 161º da Portaria n.º 

701-H/2008, de 29 de Julho, dispensando-se os elementos referidos nas 

alíneas t) u) e z), no caso do projeto não ser para empreitada pública. 

9. As obras de edificação em área abrangida por operação de 

loteamento devem ser instruídas com o extrato da ficha do lote em que 

se implantam. (Anterior nº8) ---------------------------------------- 

10. A Planta de Síntese do pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de operações urbanísticas de loteamento deverá conter um quadro 

sinóptico em conformidade com o Anexo II do presente Regulamento. 

(Anterior nº9) ------------------------------------------------------ 

11. Os pedidos de autorização de utilização, quando surjam na 

sequência de obras de edificação nova ou de ampliação que altere 

significativamente o perímetro de implantação da edificação, deverão 

ser acompanhadas de levantamento topográfico que retrate a situação 

final da edificação, designadamente na sua relação com a envolvente. 

(Anterior nº10) ----------------------------------------------------- 

12. Todos os levantamentos topográficos apresentados no âmbito da 
instrução dos pedidos de realização de operações urbanísticas deverão 

ser acompanhados de uma Declaração (documento escrito) na qual o 

Topografo autor do respetivo levantamento topográfico declare a 

conformidade do mesmo com os elementos cadastrais presentes no local. 

(Anterior nº 11) ---------------------------------------------------- 

13. A declaração mencionada no número anterior deverá também ser 

apresentada até cinco dias após o início dos trabalhos relativos à 

implantação de quaisquer obras novas de urbanização e de edificação, 

com a menção adicional de que esta foi efetuada no estrito cumprimento 

do projeto aprovado. Esta referência deverá ainda ser registada no 

Livro de Obra. (Anterior nº12) -------------------------------------- 

14. Enquanto houver apresentação simultânea de peças instrutórias em 
papel e formato digital, essa entrega deverá ser acompanhada de 

declaração subscrita pelos autores ou pelo coordenador do projeto, 

atestando que os dois formatos apresentam a mesma informação, em 

conformidade com o Anexo III do presente Regulamento. --------------- 

15. As obras de construção, reconstrução, ampliação ou alteração 

deverão ser instruídas com uma ficha de medição das edificações, em 

conformidade com o Anexo IV do presente Regulamento. ---------------- 

Artigo 14.º --------------------------------------------------------- 

Apresentação das peças ---------------------------------------------- 

Nas peças que acompanham os projetos sujeitos à aprovação municipal 

constarão todos os elementos necessários a uma definição objetiva, 

inequívoca e completa das características da obra e da sua implantação 

devendo, designadamente, obedecer às seguintes regras: -------------- 

a) Todas as peças escritas devem ser apresentadas em formato A4 

(210mm x 297mm), redigidas em português, numeradas, datadas e 

assinadas pelo técnico autor do projeto, com exceção dos documentos 

oficiais ou suas cópias e dos requerimentos que serão assinados pelo 

dono da obra ou do seu representante legal; ------------------------- 
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b) Todas as peças desenhadas devem ser apresentadas em folha 

retangular, devidamente dobradas em formato A4 (210 mm x 297 mm), 

salvaguardando uma margem do lado esquerdo para possibilitar a 

perfuração e arquivamento, impressas em tinta indelével, não devendo 

ter, dentro do possível, mais de 594 mm de altura e possuir boas 

condições de legibilidade, sendo também numeradas, datadas e assinadas 

pelo autor do projeto; ---------------------------------------------- 

c) Todas as peças do projeto, escritas ou desenhadas, só serão 

aceites se tiverem uma data igual ou inferior a 180 dias contados a 

partir da data de apresentação nos serviços, sem prejuízo de prazo 

diferente fixado em legislação específica; -------------------------- 

d) As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a indicação 

do dimensionamento dos vãos, da espessura de paredes, dos pés-

direitos, das alturas dos beirados, das cumeeiras e dos 

compartimentos; ---------------------------------------------------- 

e) Quaisquer rasuras só serão aceites se forem de pequena monta 

e estiverem devidamente ressalvadas na memória descritiva. ---------- 

f) Todas as peças escritas e desenhadas deverão ser apresentadas 

em formato digital. ------------------------------------------------- 

Artigo 15.º --------------------------------------------------------- 

Desenhos de alteração ----------------------------------------------- 

Nos projetos que envolvam alterações deveram ser apresentados os 

seguintes elementos mínimos: ---------------------------------------- 

a) Desenhos representativos da situação existente; ------------ 

b) Desenhos representativos das alterações pretendidas, com as 

seguintes regras: --------------------------------------------------- 

i) A preto – os elementos a conservar; ------------------------ 

ii) A vermelho – os elementos a construir; --------------------- 

iii) A amarelo – os elementos a demolir; ------------------------ 

iv) A azul - os elementos a legalizar; ------------------------- 

c) Desenhos com a situação final proposta. -------------------- 

Artigo 16.º --------------------------------------------------------- 

Intervenções em elementos do património edificado ------------------- 

1. Nas intervenções de restauro, reabilitação ou reconstrução de 

elementos do património edificado referenciadas no Plano Diretor 

Municipal de Chaves, designadamente os situados no centro histórico 

da cidade de Chaves e os descritos nos artigos 64.º e 65.º do 

Regulamento do PDM, devem ser apresentados os elementos gráficos e 

escritos que permitam a compreensão clara e a definição precisa do 

dimensionamento e da natureza das interligações dos diferentes 

materiais ou partes constituintes da construção. -------------------- 

2. Para tal deverão, no mínimo, ser apresentados cortes verticais à 

escala 1:10, demonstrativos do sistema construtivo adotado, bem como 

pormenores construtivos à escala 1:10, ou inferior, que esclareçam a 

forma como são constituídos elementos relevantes para a definição da 

presença urbana da edificação, nomeadamente: ------------------------ 

a) Na cobertura: beirais, águas furtadas, chaminés ou clarabóias; - 

b) Nas fachadas e empenas: guarnição de vãos, caixilharias, varandas 

e respetivos guarda-corpos, remates da cobertura ou outros elementos 

relevantes. -------------------------------------------------------- 

Artigo 17.º --------------------------------------------------------- 

Plano de Acessibilidades -------------------------------------------- 

1. As operações urbanísticas sujeitas a um plano de acessibilidades 

de pessoas com mobilidade condicionada, nos termos da legislação em 

vigor, devem contemplar soluções de detalhe métrico e construtivo e 

integrar os seguintes elementos mínimos: ---------------------------- 

a) Memória descritiva e justificativa; ---------------------------- 
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b) Peças desenhadas à escala 1/100 ou superior, contendo informação 

relativa aos percursos acessíveis no espaço exterior, na relação com 

as edificações envolventes e, quando aplicável, o acesso a partir da 

entrada do edifício até às várias áreas propostas para o interior do 

mesmo. ------------------------------------------------------------- 

c) Os elementos gráficos deverão ser devidamente cotados em toda a 

sua extensão, com indicação inequívoca dos materiais a aplicar, das 

dimensões, da inclinação das rampas propostas, da altura das guardas 

e dos pormenores das escadas em corte construtivo, etc. ------------- 

2. O Plano de acessibilidades pode integrar o projeto de Arquitetura 

ou constituir um anexo que o acompanha na instrução do processo. ---- 

Artigo 18.º --------------------------------------------------------- 

Propriedade horizontal ---------------------------------------------- 

Para efeitos de constituição de propriedade horizontal de edifícios, 

o pedido deve ser instruído com os seguintes elementos: ------------- 

a) Requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, 

do qual deve constar a identificação completa do titular do alvará de 

licença ou do comunicante, com indicação do número e ano do respetivo 

alvará, incluindo o seu domicílio ou sede, bem como a respetiva 

localização do prédio (rua, número de policia e freguesia); --------- 

b) Do requerimento deve constar igualmente a indicação do pedido em 

termos claros e precisos; ------------------------------------------- 

c) Declaração de responsabilidade de técnico devidamente 

qualificado, assumindo inteira responsabilidade pela elaboração do 

relatório de propriedade horizontal, a sua conformidade com a alínea 

b), do n.º 3), do artigo 9.º, do Regulamento do PDM; ---------------- 

d) Relatório de propriedade horizontal com a descrição sumária do 

prédio e indicação do número de frações autónomas, designadas pelas 

respetivas letras maiúsculas. Cada fração autónoma deve discriminar o 

piso, o seu destino, o número de polícia pelo qual se processa o acesso 

à fração (quando exista), a designação dos aposentos, incluindo 

varandas e/ou terraços se os houver, garagens e arrumos, indicação de 

áreas cobertas e descobertas e da percentagem ou permilagem da fração 

relativamente ao valor total do prédio; ----------------------------- 

e) Indicação de zonas comuns - descrição das zonas comuns a 

determinado grupo de frações e das zonas comuns relativamente a todas 

as frações e números de policia pelos quais se processa o seu acesso, 

quando esses números existam; --------------------------------------- 

f) Peças desenhadas - duas cópias em papel opaco - com a designação 

de todas as frações autónomas pela letra maiúscula respetiva e com a 

delimitação de cada fração e das zonas comuns a cores diferentes. --- 

Artigo 19.º --------------------------------------------------------- 

Operações de destaque ----------------------------------------------- 

O pedido de destaque de parcela de prédio deve ser dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, sob a forma de requerimento escrito, 

e deve ser acompanhado dos seguintes elementos: --------------------- 

a) Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito 

que confira a faculdade de realização da operação de destaque; ------ 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido; 

c) Extratos das plantas de ordenamento e condicionantes do Plano 

Diretor Municipal em vigor neste Concelho; -------------------------- 

d) Levantamento topográfico georreferenciado à escala 1:1000 ou 

superior, a qual deve delimitar a área total do prédio; ------------- 

e) Planta de localização à escala 1:10.000 ou superior, assinalando 

devidamente os limites do prédio; ----------------------------------- 
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f) Planta elaborada sobre levantamento topográfico, com indicação da 

parcela a destacar e da parcela sobrante; --------------------------- 

g) Relatório com enquadramento no Plano Diretor Municipal, 

relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidas em 

função do uso dominante do solo, índice de utilização do solo e 

servidões ou restrições de utilidade pública que impendem no prédio 

objeto da pretensão; ------------------------------------------------ 

h) No caso de o destaque incidir sobre terreno com construção 

erigida, deverá ser identificado o respetivo procedimento quando tal 

construção tenha sido sujeita a controlo prévio. -------------------- 

CAPÍTULO IV --------------------------------------------------------- 

Da urbanização e edificação ----------------------------------------- 

SECÇÃO I ------------------------------------------------------------ 

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

Artigo 20.º --------------------------------------------------------- 

Princípios e orientações gerais da urbanização e da edificação ------ 

1. As operações urbanísticas a levar a efeito no Município de Chaves 

deverão ter em consideração os seguintes princípios: ---------------- 

a) Contribuir para a qualificação do espaço objeto de intervenção e 

do tecido urbano envolvente, privilegiando uma interação harmoniosa 

entre os novos espaços criados, bem como entre estes e os espaços 

urbanos consolidados; ----------------------------------------------- 

b) Qualificar e diversificar os novos espaços públicos, atendendo ao 

seu destino básico de convivência e lazer urbanos em condições de 

conforto, segurança e acessibilidade; ------------------------------- 

c) Não constituir uma sobrecarga incomportável para as 

infraestruturas existentes; ----------------------------------------- 

d) No que respeita aos projetos de urbanização, para se garantir a 

coerência da morfologia urbanística dos lugares será seguido, como 

principio básico, o critério de dar continuidade funcional e formal 

das urbanizações confinantes, podendo ser sempre estabelecidas pelos 

serviços da câmara municipal orientações no que respeita ao traçado 

de vias, larguras de passeios, localização de zonas livres e verdes 

públicas, alinhamentos e alturas de muros, orientação, alinhamentos e 

afastamentos de polígonos de implantação das edificações, cérceas 

específicas, sem prejuízo dos parâmetros e índices admitidos pelos 

PMOT. -------------------------------------------------------------- 

2. Os novos espaços públicos destinados ao lazer a criar no âmbito 

de uma operação de urbanização e/ou de edificação, deverão utilizar 

materiais de reconhecida qualidade e ser equipados com mobiliário 

urbano que permita a respetiva utilização para os fins pretendidos e 

por diversas faixas etárias, privilegiando a criação de ambientes 

destinados à satisfação das necessidades urbanas particulares e 

efetivas dos munícipes. --------------------------------------------- 

3. As novas construções deverão assegurar uma correta integração na 

envolvente e deverão ter em conta alguns requisitos básicos, ao nível 

da volumetria, linguagem arquitetónica e revestimentos: ------------- 

a) Respeitar as especificidades e características dos lugares e 

espaços envolventes, tanto ao nível volumétrico da própria edificação, 

como ao nível da densidade de ocupação da parcela e da frente 

edificada, sempre que não esteja prevista, em instrumento de 

planeamento em vigor, uma transformação significativa das mesmas; --- 

b) Utilizar, preferencialmente, linguagens arquitetónicas 

contemporâneas, de conceção sóbria e não sobrecarregada de elementos 

decorativos, sem prejuízo do princípio geral de uma correta integração 

na envolvente; ------------------------------------------------------ 
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c) As edificações deverão ter por base um projeto onde seja evidente 

a adoção de normas de composição básicas de desenho arquitetónico tais 

como o equilíbrio, o ritmo, a harmonia e a proporção; --------------- 

d) Os revestimentos exteriores de qualquer construção existente ou a 

projetar, deverão subordinar-se à utilização de cores que mantenham o 

equilíbrio cromático do conjunto ou envolvente em que se inserem, 

podendo estas ser sugeridas ou impostas pelos serviços municipais; -- 

e) Nas operações urbanísticas a levar a efeito no Centro Histórico 

da cidade e noutros conjuntos patrimoniais poderão ser definidos, 

pelos serviços municipais competentes, orientações especiais em função 

das especificidades dessas operações urbanísticas e do local objeto 

de intervenção. ----------------------------------------------------- 

4. Deverá haver empenho profissional na pesquisa de soluções 

arquitetónicas e urbanísticas que contribuam para o equilíbrio 

estético global do ambiente e da paisagem em presença, que representem 

um avanço cultural da tarefa de construir e salvaguardar o equilíbrio 

vivencial dos espaços, com particular incidência na aplicação de 

tipologias e usos, na procura de soluções volumétricas que respeitem 

e valorizem os conjuntos edificados existentes e com rigor no desenho 

de composição de fachadas, coberturas e pavimentos aliados à qualidade 

e modo de aplicação dos materiais de acabamento. -------------------- 

5. Sem prejuízo dos parâmetros e índices urbanísticos estabelecidos 

pelos PMOT, bem como das normas técnicas e regulamentares em vigor, o 

licenciamento das operações urbanísticas de edificação fica sujeito 

às seguintes regras complementares: --------------------------------- 

a) No caso de “obras de reconstrução”, sempre que o edifício a 

intervir tenha valor arquitetónico (singular ou de conjunto), na 

intervenção deverão prevalecer todos os elementos estruturais, 

arquitetónicos e decorativos que lhe conferem o reconhecido valor, 

sendo admissível, sob parecer dos serviços da Câmara Municipal, 

introduzir inovações de linguagem arquitetónica ou de tecnologia 

construtiva, desde que o resultado arquitetónico final seja coerente 

e igualmente valorizado; -------------------------------------------- 

b) Sempre que a intervenção incida em parcela inserida em conjunto 

edificado consolidado, o novo edifício a construir deverá ser 

consentâneo com a morfologia dominante, podendo a linguagem 

arquitetónica ser consonante ou de rotura em relação à envolvente, 

mediante justificação a aprovar pelos serviços competentes. --------- 

c) Em qualquer caso podem os serviços da câmara emitir parecer 

desfavorável ao licenciamento, sempre que, em relação ao respetivo 

projeto se comprove qualquer uma das seguintes circunstâncias: ------ 

c1) Qualquer das fachadas for desconsiderada em termos de composição, 

bem como de tecnologia construtiva que não seja comprovadamente segura 

e durável; ---------------------------------------------------------- 

c2) As partes comuns, incluindo circulações horizontais e verticais, 

não apresentem uma organização adequada, ou acabamentos duráveis e 

consentâneos com a estética hodierna; ------------------------------- 

c3) A articulação com a envolvente edificada e com o espaço público 

confinante não seja devidamente conseguida. ------------------------- 

Artigo 21.º --------------------------------------------------------- 

Condicionantes gerais urbanísticas e arquitetónicas ----------------- 

1. Durante a fase de apreciação dos pedidos de informação prévia ou 

de licenciamento de obras de urbanização e de edificação, a Câmara 

Municipal pode estabelecer condicionalismos relacionados com os 

seguintes aspetos: -------------------------------------------------- 

a) Forma e orientação dos polígonos de implantação das construções; 
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b) Alinhamentos, recuos e afastamentos das fachadas dos edifícios, 

sem prejuízo do disposto no RGEU; ----------------------------------- 

c) Forma e dimensão das saliências das fachadas que se pretendam 

projetar sobre o espaço aéreo do domínio público; ------------------- 

d) Altura e profundidade da edificação, escalonamento do volume, 

forma e inclinação das coberturas, elevação da soleira, tratamento de 

empenas e soluções de remate dos edifícios visando o seu ajustado 

enquadramento com as construções confinantes ou cuja execução esteja 

prevista em projetos já aprovados ou em instrumentos de gestão 

territorial em vigor; ----------------------------------------------- 

e) Compatibilização de usos e atividades; ------------------------- 

2. Podem, ainda, ser estabelecidos condicionamentos especiais com 

fundamento na preservação ou promoção dos valores arqueológicos, 

patrimoniais e ambientais da área objeto de intervenção e da cidade 

no seu conjunto. ---------------------------------------------------- 

3. Os alinhamentos dos muros de vedação com o espaço público serão 

definidos pelos serviços técnicos competentes da Câmara Municipal, 

devendo os mesmos ser paralelos ao eixo das vias ou arruamentos com 

os quais confinam e formados por alinhamentos retos e respetivas curvas 

de concordância tal qual definidas no n.º 2 do artigo 58º, da Lei n.º 

2110, de 19 de Agosto de 1961. -------------------------------------- 

4. Nos casos onde já existam passeios e muros executados na envolvente 

da pretensão, deverá ser garantida uma solução de compatibilização. - 

5. Nos casos em que se verifique a existência de circunstâncias 

particulares decorrentes da estrutura urbana local pode ser 

justificada e convencionada, pelos serviços técnicos competentes da 

Câmara Municipal, a adoção de soluções mais adequadas e integradas. 

6. O projeto que acompanha o pedido de licença para a edificação de 

muros de vedação deverá conter, para além do termo de responsabilidade 

do autor do projeto, as seguintes peças técnicas: ------------------- 

a. Levantamento topográfico da parcela a vedar; ------------------- 

b. Planta de implantação; ----------------------------------------- 

c. Cortes nas várias secções representativas; --------------------- 

d. Alçados com indicação das dimensões e dos materiais; ----------- 

e. Memória descritiva e outros elementos que se justifiquem para a 

compreensão e construção da vedação em causa. ----------------------- 

SECÇÃO II ----------------------------------------------------------- 

Situações especiais ------------------------------------------------- 

Artigo 22.º --------------------------------------------------------- 

Obras de Escassa Relevância Urbanística ----------------------------- 

1. São consideradas obras de escassa relevância urbanística as obras 

de edificação ou demolição que, pela sua natureza, dimensão ou 

localização tenham escasso impacte urbanístico, de acordo com o 

disposto na alínea l) do artigo 2.º do RJUE. ------------------------ 

2. Para efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 6.º-A do 

RJUE, podem ser consideradas obras de escassa relevância urbanística, 

nomeadamente as seguintes: ------------------------------------------ 

a) Arranjos de logradouros, tais como ajardinamento e pavimentação, 

desde que não preveja o abate de árvores de espécie vegetal protegida, 

nem ultrapasse as áreas máximas de impermeabilização estabelecidas em 

alvará de loteamento ou instrumento de gestão territorial em vigor;-- 

b) Tanques até 1,2 m de altura, desde que não confinem com o espaço 

público; ----------------------------------------------------------- 

c) Rampas de acesso para deficientes motores e eliminação de 

barreiras arquitetónicas, quando localizadas dentro do logradouro ou 

edifícios; --------------------------------------------------------- 



                                                                F. 76 

                                                                  _____________________ 
 

d) Estruturas descobertas para grelhadores, desde que a área de 

implantação não exceda 3m2, a altura relativamente ao solo, com exceção 

da chaminé, não exceda 1,80m, não confinem com arruamento público e 

cumpram, quanto à exaustão de fumos, o disposto no artigo 113.º de 

RGEU; -------------------------------------------------------------- 

e) A edificação de estufas destinadas à produção agrícola ou de apoio 

à atividade agrícola, quando situadas fora dos perímetros urbanos, 

sendo de construção ligeira facilmente desmontável ou removível, com 

ligações ao solo de caráter pontual, excluindo-se fundações contínuas, 

pavimentos que alterem as caraterísticas do solo e infraestruturas de 

caráter permanente, sem prejuízo do cumprimento do instrumento de 

gestão territorial em vigor e das servidões e restrições de utilidade 

pública; ----------------------------------------------------------- 

f) A instalação de vedações, mesmo que confinantes com caminho 

público, desde que se situem fora dos perímetros urbanos, tenham 

caráter ligeiro e facilmente desmontável ou removível e as ligações 

ao solo tenham caráter pontual, excluindo-se fundações contínuas, e 

cumpram as distâncias à via pública previstas na legislação e 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis. ---------------------- 

3. Para efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º-A do 

RJUE, entende-se por equipamento lúdico ou de lazer as obras de 

arranjos exteriores em logradouro de parcela ou lote que visem a 

criação de espaços ao ar livre para repouso ou para a prática de 

atividades lúdicas ou desportivas (jogos, divertimentos e 

passatempos). ------------------------------------------------------ 

4. Todas as operações urbanísticas acima referidas deverão cumprir 

todas as normas urbanísticas constantes do Plano Municipal ou 

Intermunicipal de Ordenamento do Território e ou do regime do 

loteamento em vigor na área de intervenção física da operação de 

escassa relevância urbanística a desenvolver nos termos do presente 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

Artigo 22.º-A ------------------------------------------------------- 

Emissão de certidão de isenção de licenciamento --------------------- 

1. O interessado deverá formalizar requerimento escrito, dirigido ao 

Presidente da Câmara, solicitando a emissão de certidão comprovativa 

de que à data da realização da operação urbanística de edificação a 

mesma estava isenta de licenciamento. ------------------------------- 

2. Sempre que o interessado invoque que o edifício foi construído em 

data anterior à entrada em vigor do DL nº 38382, de 7 de agosto de 

1951 (RGEU), se situado em zona urbana, ou em data anterior à entrada 

em vigor do primeiro regulamento municipal de edificações para o 

Concelho de Chaves, que tornou extensivo à totalidade do território 

municipal as obrigações decorrentes do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

166/70, de 15 de abril, se situado em área rural, deverá comprová-lo 

pela exibição dos documentos que tiver ao seu dispor designadamente:  

a) Certidão predial; ---------------------------------------------- 

b) Certidão matricial; --------------------------------------------  

c) Eventuais contratos celebrados tendo como objeto a edificação; - 

d) Outros documentos considerados relevantes que o requerente 

pretenda apresentar para o efeito. ---------------------------------- 

3. O pedido deverá ainda ser instruído com os seguintes elementos: -- 

a) Planta de localização; ----------------------------------------- 

b) Levantamento topográfico georreferenciado, assinalando os limites 

da área do prédio em causa; ----------------------------------------- 

c) Levantamento fotográfico exaustivo, representando todas as 

fachadas do edifício e a cobertura; --------------------------------- 

d) Ficha de áreas, conforme o anexo V. ---------------------------- 
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Artigo 23.º --------------------------------------------------------- 

Impacte semelhante a uma operação urbanística de loteamento --------- 

Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 5, do artigo 57.º, do 

RJUE, os edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si 

determinam, em termos urbanísticos, impactes semelhantes a uma 

operação de loteamento quando reúnam uma das seguintes 

características: --------------------------------------------------- 

a) Disponham de 2 ou mais caixas de escadas de acesso comum às 

frações; ----------------------------------------------------------- 

b) Tenham 10 ou mais frações autónomas; --------------------------- 

c) Configurem uma situação semelhante a moradias em banda, ainda que 

unidas por caves, com 5 ou mais frações autónomas; ------------------ 

d) Provoquem uma sobrecarga significativa dos níveis de serviço das 

infraestruturas, nomeadamente em termos de vias de acesso, tráfego e 

estacionamento. ---------------------------------------------------- 

Artigo 24.º --------------------------------------------------------- 

Impacte urbanístico relevante --------------------------------------- 

1. Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 44.º do RJUE, 

consideram-se com impacte relevante as operações urbanísticas de que 

resulte: ----------------------------------------------------------- 

a) Uma área de construção superior a 1.500m2, destinada, isolada ou 

cumulativamente, a habitação, comércio, serviços ou armazenagem; ---- 

b) Uma área de construção superior a 3.000m2, destinada a 

equipamentos privados, designadamente, estabelecimentos de ensino, 

estabelecimentos de saúde ou apoio social; -------------------------- 

c) Uma área de construção superior a 1.500m2 na sequência de 

ampliação de uma edificação existente; ------------------------------ 

d) Alteração do uso em área superior a 500 m2; -------------------- 

2. As atividades referidas na alínea b) do número anterior são 

consideradas serviços para efeitos de aplicação, subsidiária, da 

respetiva Portaria. ------------------------------------------------- 

3.    No caso de obras de ampliação, o cálculo do valor de compensação 
incidirá apenas sobre a área ampliada, exceto nas situações de 

alteração de uso da edificação existente nas quais o cálculo daquele 

valor incidirá sobre a totalidade da área construída. --------------- 

SECÇÃO III ---------------------------------------------------------- 

Da urbanização ------------------------------------------------------ 

Artigo 25.º --------------------------------------------------------- 

Rede viária --------------------------------------------------------- 

1- Os arruamentos a criar no âmbito de operações urbanísticas deverão 

harmonizar-se com a hierarquia e exigências de funcionalidade 

constantes em plano municipal de ordenamento do território em vigor. 

2- No caso de planos municipais de ordenamento do território omissos 

nesta matéria, os arruamentos a criar deverão obedecer aos parâmetros 

de dimensionamento definidos pelos serviços municipais competentes.-- 

3- Como princípio geral, os arruamentos referidos no número anterior 

serão arborizados, no mínimo, numa das suas frentes, com as espécies 

botânicas a ele adequadas. ------------------------------------------ 

4- Apenas são admitidas ruas sem saída fundamentadas em situações de 

serviço local ou de estacionamento de apoio a edificações. Nestes 

casos, as zonas destinadas a inversão de marcha deverão ter um raio 

mínimo de 15,0m. ---------------------------------------------------- 

Artigo 26.º --------------------------------------------------------- 

Passeios ----------------------------------------------------------- 

1-  Nas operações urbanísticas os passeios devem obedecer às 

características definidas em plano municipal de ordenamento do 
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território em vigor e demais legislação específica aplicável, 

nomeadamente ao nível das condições de acessibilidade. -------------- 

2- Nas zonas de atravessamento de peões o lancil ou o passeio devem 

ser rampeados. ------------------------------------------------------ 

3-  Nos acessos automóveis a prédios confinantes com arruamento 

público deve o lancil ser interrompido e substituído por rampas. ---- 

4- As zonas confrontantes com as rampas e zonas rampeadas referidas 

nos números anteriores deverão estar livres de quaisquer obstáculos 

físicos à circulação. ----------------------------------------------- 

5- Quaisquer elementos pertencentes a redes de infraestruturas, que 

constituam obstáculo físico a implantar no passeio, deverão ser 

embutidos no pavimento ou incorporados no perímetro dos prédios 

confinantes salvo se, pela sua natureza, tal não for possível ou se 

fizerem parte do mobiliário urbano, de sinalização e de sinalética.--  

Artigo 27.º --------------------------------------------------------- 

Condições de instalação de redes de infraestruturas de 

telecomunicações, de fornecimento de energia e outras --------------- 

1-  As redes e correspondentes equipamentos referentes a 

infraestruturas de telecomunicações, de energia ou outras, necessárias 

na execução de operações urbanísticas ou ainda nas promovidas pelas 

entidades concessionárias das explorações, devem ser enterradas, 

exceto quando comprovada a impossibilidade técnica de execução nesses 

termos. ------------------------------------------------------------ 

2- Os terminais ou dispositivos aparentes das redes de 

infraestruturas devem estar perfeitamente coordenados e integrados no 

projeto de arranjos exteriores. ------------------------------------- 

Artigo 28.º --------------------------------------------------------- 

Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas 

viárias e equipamentos ---------------------------------------------- 

1. As áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva e a 

equipamentos de utilização coletiva previstas no artigo 43.º do RJUE 

devem ter acesso direto a partir de arruamentos e a sua localização 

deve contribuir para a qualificação do espaço urbano onde se integram 

e para o bem-estar da população instalada ou a instalar. ------------ 

2. As áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva e a 

equipamentos de utilização coletiva a ceder para o domínio público, 

devem constituir, pela sua dimensão, implantação e demais 

características, unidades autónomas e de identificação inequívoca. -- 

3. As áreas destinadas aos espaços verdes devem ser, 

preferencialmente, concentradas e de grandes dimensões, em detrimento 

de diversos espaços verdes dispersos, devendo existir em cada 

loteamento um pólo estruturante, constituindo um jardim, praceta ou 

largo, devidamente equipado, que detenha uma percentagem significativa 

da área verde total a ceder, desde que não contrarie o dimensionamento 

previsto no PDM em vigor. ------------------------------------------- 

4. As áreas que, por aplicação dos critérios de dimensionamento 

definidos no PDM, se destinem a espaços verdes e de utilização coletiva 

e a equipamentos de utilização coletiva podem ser afetas a um único 

destes dois fins, quando o Município assim o entenda por razões de 

ordenamento do território. ------------------------------------------ 

5. As cedências para equipamentos de utilização coletiva podem ser 

integradas no domínio privado municipal. ---------------------------- 

6. Os parâmetros de dimensionamento e a localização das áreas 

destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva e a equipamentos 

de utilização coletiva em zonas disciplinadas por plano de pormenor 

regem-se pelo disposto nesse instrumento planificatório. ------------ 

SECÇÃO IV ----------------------------------------------------------- 
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Da edificação ------------------------------------------------------- 

Artigo 29º ---------------------------------------------------------- 

Construção --------------------------------------------------------- 

1- A edificação em cave não deve afetar os níveis freáticos para além 

da fase de construção, devendo ser adotadas técnicas construtivas que 

tornem a estrutura dos edifícios estanque. -------------------------- 

2- Os afastamentos laterais das edificações em relação aos limites 

do prédio deverão garantir igualdade de direito de construção de 

terrenos adjacentes, para que não seja prejudicado o desafogo de 

prédios existentes e a própria dignificação dos conjuntos em que se 

venham a integrar. -------------------------------------------------- 

3- Poderá admitir-se a edificação com duas frentes ocupando toda a 

largura do prédio, desde que sejam previstas em instrumento de 

planeamento, não sendo possível a criação, nos edifícios principais, 

de empenas insuscetíveis de virem a ser colmatadas. ----------------- 

Artigo 30º ---------------------------------------------------------- 

Saliências, corpos balançados e varandas ---------------------------- 

1- Nas fachadas das novas edificações contíguas a espaço público, 

não é permitida a utilização do espaço aéreo público por corpos 

balançados utilizáveis, nomeadamente compartimentos ou partes de 

compartimentos, saliências e varandas. ------------------------------ 

2- Excetuam-se do disposto no número anterior: -------------------- 

a) As novas edificações localizadas em espaços de colmatação e as 

intervenções em edifícios existentes localizados em frente urbana 

consolidada ou no Centro Histórico, onde sejam dominantes saliências, 

corpos balançados e varandas projetadas sobre o espaço público, desde 

que daí não resulte prejuízo para o mesmo e sejam respeitadas as 

características de composição arquitetónica da envolvente, 

nomeadamente, quanto à forma e dimensão da profundidade; ------------ 

b) Os balanços cuja projeção salvaguarde um passeio com largura livre 

de 5,00 metros ou de 2,50 metros, conforme existam (ou se prevejam) 

árvores ou não no referido passeios. -------------------------------- 

Artigo 31.º --------------------------------------------------------- 

Fecho das varandas -------------------------------------------------- 

1- No caso de edifícios constituídos por mais de uma fração destinada 

a habitação, sujeitos ou não ao regime de propriedade horizontal, o 

fecho de qualquer varanda fica condicionado à aceitação pelo município 

de um estudo global a ser cumprido em todas as situações de fecho de 

varandas no edifício. ----------------------------------------------- 

2- Nas situações abrangidas pelo regime da propriedade horizontal, o 

estudo global referido no número anterior terá de ser previamente 

aprovado pela assembleia de condomínio. ----------------------------- 

Artigo 32.º --------------------------------------------------------- 

Equipamentos de ventilação, climatização e outros ------------------- 

1- As novas construções devem ser dotadas de condutas de ventilação 

tendo em conta a previsão das atividades propostas, bem como de futuras 

adaptações, designadamente comércio, serviços ou qualquer outra 

atividade prevista no projeto e respetiva propriedade horizontal. --- 

2- A instalação de condutas, de mecanismos de ventilação forçada e 

de aparelhos eletromecânicos no exterior de edifícios existentes 

apenas é permitida caso seja possível garantir uma correta integração 

desses elementos no conjunto edificado, devendo localizar-se 

preferencialmente em fachadas de tardoz, sem prejuízo da segurança e 

conforto de terceiros, assim como da observância do disposto no Regime 

Geral do Ruído e demais legislação aplicável. ----------------------- 
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3- É interdita a instalação de saída de fumos e exaustores, qualquer 

que seja a finalidade dos mesmos, nas fachadas que confinam com 

arruamentos. ------------------------------------------------------- 

4- A instalação de condutas de exaustão de fumo deverá ser feita em 

locais não visíveis a partir dos arruamentos, devendo tal instalação 

ser executada com materiais de qualidade e de acordo com as 

especificações dos serviços técnicos municipais competentes e em 

conformidade com a legislação em vigor sobre a matéria – Portaria N.º 

263/2005, de 17 de Março. ------------------------------------------- 

5- As frações autónomas destinadas à instalação de estabelecimentos 

comerciais, serviços ou pequenas indústrias (tipo 3), devem prever a 

instalação no seu interior de uma conduta de evacuação de fumos 

dimensionada de acordo com as normas regulamentares. ---------------- 

Artigo 33.º --------------------------------------------------------- 

Anexos e construções secundárias ------------------------------------ 

A construção de anexos e construções secundárias não poderá afetar a 

estética e as condições de salubridade e insolação dos edifícios, 

sendo obrigatória uma solução arquitetónica e de implantação que 

minimize o impacto sobre os prédios confinantes ou sobre o espaço 

público. ----------------------------------------------------------- 

SECÇÃO IV ----------------------------------------------------------- 

Disposições técnicas específicas do interior dos edifícios ---------- 

Artigo 34.º --------------------------------------------------------- 

Ascensores, Escadas e Acessos pedonais ------------------------------ 

1- Nos edifícios de habitação coletiva com quatro ou mais pisos acima 

da cota do arruamento que lhe dá serventia, é obrigatória a instalação, 

no mínimo de um ascensor, o qual deverá servir todos os pisos, 

incluindo os que eventualmente existam abaixo daquela cota de soleira 

(caves), para além do cumprimento das normas previstas sobre esta 

matéria no Regulamento Geral das Edificações Urbanas. --------------- 

2- Nos edifícios de habitação coletiva com caves, independentemente 

do tipo de utilização das mesmas, estas devem ser obrigatoriamente 

servidas por escadas de acesso comum do edifício. ------------------- 

3- Nas novas edificações destinadas a usos mistos que incluam 

habitação, as frações destinadas ao uso habitacional deverão dispor 

de acesso autónomo relativamente às restantes funções. -------------- 

4- Os edifícios de habitação coletiva, comércio e/ou serviços deverão 

ser dotados de rampas de acesso que liguem o espaço exterior às 

comunicações verticais que obedeçam às exigências legais. ----------- 

5- Nas novas edificações não é permitida a instalação, no espaço 

público, de rampas ou degraus de acesso às edificações. ------------- 

6- A instalação no espaço público, de rampas ou degraus de acesso às 

edificações existentes apenas será permitida quando não haja 

alternativa técnica viável e desde que não comprometa a circulação 

pública. ----------------------------------------------------------- 

Artigo 35.º --------------------------------------------------------- 

Espaços comuns em edifícios ----------------------------------------- 

1- Para os edifícios de habitação coletiva cujas áreas venham a 

constituir-se ao abrigo do regime de propriedade horizontal em frações 

autónomas, e sejam constituídos por 5 ou mais frações destinadas a 

habitação, comércio, serviços ou armazenagem, deverão ser dotados de 

espaço, construtiva, dimensional e funcionalmente vocacionado para 

possibilitar a realização das respetivas assembleias de condomínio, 

da gestão corrente e da manutenção das coisas comuns. --------------- 

2- Os espaços para a realização de reuniões e assembleias descritos 

no número anterior devem obedecer às seguintes condições: ----------- 

a) Possuir pé-direito regulamentar; ------------------------------- 
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b) Possuir arejamento e iluminação naturais, sempre que possível; - 

c) Possuir, no mínimo, uma instalação sanitária composta por 

antecâmara com lavatório e compartimento dotado de uma sanita; ------ 

d) Possuir uma área mínima de 10 metros quadrados, acrescida de 1 

metro quadrado por cada fração autónoma que não seja de garagem, quando 

exceder as 5 frações. ----------------------------------------------- 

3- Nos edifícios a que se refere o n.º 1 do presente artigo deve 

existir um compartimento destinado a arrecadação de material de 

limpeza do espaço comum, com acesso a partir do mesmo, dotado de um 

ponto de luz, água, recolha e encaminhamento para o coletor de águas 

residuais. --------------------------------------------------------- 

SECÇÃO V ------------------------------------------------------------ 

Convenções --------------------------------------------------------- 

Artigo 36.º --------------------------------------------------------- 

Designação de direito e esquerdo ------------------------------------ 

Nos edifícios com mais de um piso, cada um deles com dois fogos ou 

frações, a designação de ”direito” cabe ao fogo ou fração que se situe 

à direita do observador que entra no edifício e todos os que se 

encontrem na mesma prumada, tanto para cima como para baixo da cota 

de soleira da entrada. ---------------------------------------------- 

Artigo 37.º --------------------------------------------------------- 

Designação das frações ---------------------------------------------- 

Se, em cada piso existirem três ou mais frações ou fogos, os mesmos 

devem ser referenciados pelas letras do alfabeto, começando pela letra 

“A” e prosseguindo no sentido dos ponteiros do relógio. ------------- 

Artigo 38.º --------------------------------------------------------- 

Designação dos pisos ------------------------------------------------ 

1- Os pisos dos edifícios são designados de acordo com as regras 

preconizadas no Decreto Regulamentar nº 9/2009 de 29 de Maio. ------- 

2- Considera-se “Piso 1” o piso cujo pavimento está à cota do espaço 
público de acesso ao edifício com uma tolerância, para mais ou para 

menos, de 1 metro na elevação da soleira. Nos casos em que o mesmo 

edifício seja servido por arruamentos com níveis diferentes, assume a 

designação de Piso 1, aquele cujo pavimento tenha a sua cota de soleira 

relacionada com a via de acesso de nível inferior que lhe dá 

serventia.---------------------------------------------------------- 

SECÇÃO VI ----------------------------------------------------------- 

Disposições técnicas específicas dos estacionamentos ---------------- 

Artigo 39.º --------------------------------------------------------- 

Parâmetros a respeitar ---------------------------------------------- 

1- Todas as novas edificações devem dispor de espaços destinados ao 

estacionamento de veículos automóveis. ------------------------------ 

2- No dimensionamento dos espaços referidos no número anterior devem 

garantir-se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

a) Estacionamento privado – o número e tipologia de lugares de 

estacionamento deve cumprir o estabelecido no artigo 12.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves; ------------------- 

b) Estacionamento público – dentro dos limites do terreno objeto de 

intervenção, mais concretamente nos casos de edificações com a 

componente de habitação coletiva, comércio, serviços ou indústria, 

deve ser criado estacionamento a integrar no domínio público, em 

conformidade com o dimensionamento preceituado na Portaria n.º 216-

B/2008 de 3 de Março, aplicável a título supletivo. ----------------- 

Artigo 40.º --------------------------------------------------------- 

Dimensões ---------------------------------------------------------- 
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Os lugares de estacionamento referidos no número anterior devem ter 

as seguintes dimensões mínimas: ------------------------------------- 

a) Garagem privativa – 6m x 3 m; ------------------------------ 

b) Lugar de estacionamento no interior do edifício, nomeadamente 

garagem coletiva, ou a descoberto – 5 m x 2,5 m. -------------------- 

Artigo 41.º --------------------------------------------------------- 

Exceções ----------------------------------------------------------- 

Nas situações devidamente justificadas poder-se-á admitir a redução 

do número de lugares de estacionamento a que se refere a alínea b) do 

n.º 2 do artigo 39.º do presente Regulamento. ----------------------- 

Artigo 42.º --------------------------------------------------------- 

Acesso a estacionamento no interior de edifícios -------------------- 

1- O acesso viário ao estacionamento localizado no interior dos 

edifícios deve ser independente do acesso pedonal e obedecer às 

seguintes orientações: ---------------------------------------------- 

a) Localizar-se, preferencialmente, à maior distância possível de 

gavetos; ----------------------------------------------------------- 

b) Localizar-se, preferencialmente, no arruamento de menor 

intensidade de tráfego, no caso de ser servido por mais do que um 

arruamento; -------------------------------------------------------- 

c) Permitir a manobra de veículos sem invasão da outra via de 

circulação; -------------------------------------------------------- 

d) Evitar situações de interferência com obstáculos situados no 

espaço público, nomeadamente, árvores, colunas de iluminação pública, 

mobiliário urbano, entre outros. ------------------------------------ 

2- As rampas de acesso ao estacionamento no interior dos edifícios 

não podem desenvolver-se no espaço e via públicos, incluindo passeios. 

3- O movimento de abertura ou fecho de portões de acesso ao 

estacionamento no interior dos prédios não poderá efetuar-se sobre o 

espaço público, salvo situações plenamente justificadas. ------------ 

4- As rampas de acesso ao estacionamento no interior dos prédios 

devem ter inclinações adequadas de modo a não dificultar a circulação, 

a visibilidade e a manobra de veículos. ----------------------------- 

5- Sempre que a inclinação das rampas for igual ou superior a 12%, 

deverão prever-se curvas de transição ou traineis nos topos, com 

inclinação reduzida a metade e numa extensão adequada. -------------- 

SECÇÃO VII ---------------------------------------------------------- 

Equipamento mínimo no interior das habitações ----------------------- 

Artigo 43.º --------------------------------------------------------- 

Equipamento fixo de cozinhas ---------------------------------------- 

1- Todos os fogos devem dispor de cozinha dotada do seguinte 

equipamento fixo mínimo: -------------------------------------------- 

a) Lava-loiça; ---------------------------------------------------- 

b) Bancada de preparação de alimentos; ---------------------------- 

c) Exaustor; ------------------------------------------------------ 

d) Armários. ------------------------------------------------------ 

2- O equipamento referido no número anterior deve ser disposto de 

forma a deixar espaço suficiente para instalar o seguinte equipamento 

móvel: ------------------------------------------------------------- 

a) Fogão; --------------------------------------------------------- 

b) Dispositivo para aquecimento de água; -------------------------- 

c) Máquina de lavar a loiça; -------------------------------------- 

d) Frigorífico. --------------------------------------------------- 

3- O dispositivo referido na alínea b) do número anterior pode, em 

alternativa, situar-se num compartimento próprio ou em arrumos, desde 

que neles sejam criadas as condições necessárias ao seu bom 
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funcionamento e cumpridas as normas legais e regulamentares 

específicas de cada tipo de dispositivo destinado a esse fim. ------- 

Artigo 44.º --------------------------------------------------------- 

Tratamento de roupa ------------------------------------------------- 

1- Em todos os fogos deve existir um espaço específico para 

tratamento de roupa devidamente organizado, designadamente, de lavagem 

e secagem. ---------------------------------------------------------- 

2- A fim de se atenuar o impacte visual provocado pelos estendais de 

roupa nas fachadas dos edifícios, os projetos devem contemplar 

soluções arquitetónicas adequadas para a camuflagem daqueles, 

designadamente, através de anteparos visuais e de grelhas. ---------- 

CAPÍTULO V ---------------------------------------------------------- 

Ocupação do espaço público e resguardo das obras -------------------- 

Artigo 45.º --------------------------------------------------------- 

Concessão de licença para ocupação do espaço público ---------------- 

A concessão de licença para a execução de obras que impliquem a 

ocupação do espaço público com tapumes, andaimes, depósito de 

materiais, equipamentos e contentores ou outras instalações com elas 

relacionadas, fica dependente da prévia aprovação, pela Câmara 

Municipal, de um plano que defina as condições dessa ocupação. ------ 

Artigo 46.º --------------------------------------------------------- 

Conceito e objetivos do plano de ocupação do espaço público --------- 

O plano de ocupação do espaço público tem por objetivo garantir a 

segurança dos utentes do espaço público e a vedação dos locais de 

trabalho, devendo o mesmo cumprir o disposto nos artigos subsequentes. 

Artigo 47.º --------------------------------------------------------- 

Instrução do pedido de ocupação do espaço público ------------------- 

1- O plano de ocupação do espaço ou via públicos deve ser instruído 

com os seguintes elementos: ----------------------------------------- 

a) Requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Câmara, do 

qual deve constar o nome do titular do alvará de licença ou 

comunicação, com a indicação do respetivo número, solicitando a 

aprovação do plano de ocupação e referindo no mesmo o prazo previsto 

para essa ocupação, o qual não pode exceder o prazo para a execução 

da respetiva obra; -------------------------------------------------- 

b) Declaração de responsabilidade pelo projeto de ocupação de 

via pública, assinada por técnico devidamente habilitado; ----------- 

c) Plano de ocupação do espaço público, a elaborar pelo técnico 

responsável pela direção da obra, constituído por peças desenhadas 

que, no mínimo, tenham a seguinte informação: ----------------------- 

i) Planta cotada, com delimitação correta da área do domínio 

público que se pretende ocupar, assinalando o tapume, respetivas 

cabeceiras, sinalização vertical, candeeiros de iluminação pública, 

bocas de rega ou marcos de incêndio, sarjetas ou sumidouros, caixas 

de visita, árvores, mobiliário urbano ou quaisquer outras instalações 

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

ii) Um corte transversal do arruamento, obtido a partir da planta, 

no qual se representem silhuetas das fachadas do edifício a construir 

e, caso existam, das edificações fronteiras, localização do tapume e 

de todos os dispositivos a executar, com vista à proteção de peões e 

veículos. ---------------------------------------------------------- 

2- Nenhuma operação urbanística poderá ser iniciada sem que o 

empreiteiro ou o promotor responsável indique, mediante a entrega de 

declaração, quando for o caso, o tipo de solução escolhida entre as 

alternativas previstas no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 

Urbanos que irá adotar para o acondicionamento, no local da obra, do 
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produto das demolições e de outros resíduos nela produzidos, incluindo 

os equipamentos a utilizar.  ---------------------------------------- 

3- A emissão do alvará de licenciamento ou de comunicação prévia fica 

condicionada à entrega da declaração referida no número anterior e à 

comprovação documental por parte do empreiteiro ou do promotor 

responsável da disponibilização no local da obra dos equipamentos para 

o acondicionamento dos resíduos. ------------------------------------ 

4- Tratando-se de operações urbanísticas que podem ser isentas de 

licença, a indicação mencionada no n.º 2 deve constar da comunicação 

prévia a efetuar à Câmara Municipal, a qual deverá ainda ser instruída 

com os documentos referidos na alínea c) do n.º 1 e do n.º 3, ficando 

a decisão sobre a sua isenção dependente do cumprimento destes 

requisitos. -------------------------------------------------------- 

5- Pela recolha, entrega, depósito e tratamento dos resíduos 

referidos no n.º 2 é devida a tarifa prevista no Regulamento Municipal 

de Resíduos Sólidos Urbanos. ---------------------------------------- 

Artigo 48.º --------------------------------------------------------- 

Processo de licenciamento ------------------------------------------- 

1- A tramitação de pedido de Licença e de Comunicação Prévia que 

determine a ocupação de espaço público, em razão de realização de 

operações urbanísticas sujeitas a tais mecanismos de controlo prévio, 

segue o estabelecido no nº2, do art. 57º do RJUE e do Regulamento 

Municipal em vigor em matéria de ocupação do espaço público. -------- 

2- A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de aprovação do plano 

de ocupação no prazo máximo de 15 dias, devendo a deliberação conter 

a quantificação de uma caução que o requerente fica obrigado a 

apresentar aquando do levantamento da respetiva licença. ------------ 

3- A caução referida no número anterior destina-se a garantir a 

reparação dos danos que, no decurso da obra, venham eventualmente a 

ser causados nas infraestruturas e equipamentos públicos localizados 

na área a ocupar. --------------------------------------------------- 

4- O montante da caução referida no número anterior será de um valor 

correspondente às infraestruturas públicas existentes na área a 

ocupar, designadamente, a faixa de rodagem, lancis, passeios, redes 

subterrâneas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e 

pluviais, sendo tal valor calculado com base nos preços unitários 

constantes do Quadro I do Regulamento de liquidação e cobrança de 

taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. ------------ 

5- A caução referida nos números anteriores é prestada, por acordo 

das partes, mediante garantia bancária, depósito ou seguro-caução a 

favor da Câmara Municipal. ------------------------------------------ 

6- A aludida caução só poderá ser liberada mediante requerimento do 

interessado, após parecer favorável dos serviços municipais. -------- 

Artigo 49.º --------------------------------------------------------- 

Condicionantes da ocupação do espaço público ------------------------ 

1- A ocupação dos passeios do espaço público deverá estabelecer-se 

de modo a que entre o lancil do passeio e o plano definido pelo tapume 

ou entre este e qualquer obstáculo fixo existente nesse troço do 

passeio, fique livre uma faixa não inferior a 1,2 m, devidamente 

sinalizada. -------------------------------------------------------- 

2- Pode ser permitida a ocupação total do passeio ou mesmo a ocupação 

parcial da faixa de rodagem, ou ainda das placas centrais dos 

arruamentos, pelo período de tempo mínimo indispensável a especificar 

no plano, em casos excecionais devidamente reconhecidos pela Câmara 

Municipal, a partir da demonstração de que tal é absolutamente 

necessário à execução da obra. -------------------------------------- 
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3- Nos casos de ocupação total do passeio e de ocupação parcial da 

faixa de rodagem referidos no número anterior, é obrigatória a 

construção de corredores para peões, devidamente vedados, sinalizados, 

protegidos lateral e superiormente, com as dimensões mínimas de 1,2 m 

de largura e 2,2 m de altura. --------------------------------------- 

4- Os corredores referidos no número anterior devem ser bem 

iluminados e mantidos em bom estado de conservação, com o piso uniforme 

e sem descontinuidade ou socalcos, de forma a garantirem aos utentes 

total segurança e conforto. ----------------------------------------- 

5- Nos casos em que se justifique, os corredores para peões deverão 

ser dotados de iluminação artificial. ------------------------------- 

Artigo 50.º --------------------------------------------------------- 

Tapumes de resguardo de obras --------------------------------------- 

1- Em todas as obras de construção, ampliação ou demolição, de 

grandes reparações em telhados ou em fachadas, e que confinem com o 

espaço público, é obrigatória a construção de tapumes. -------------- 

2- Os tapumes devem ser construídos em material resistente, com 

desenho e execução cuidada e terão a altura de 2,2 m em toda a sua 

extensão. ---------------------------------------------------------- 

3- Nos casos em que se usem os tapumes como suporte de publicidade, 

deve ter-se em conta a sua integração, de forma a valorizar a imagem 

do conjunto. -------------------------------------------------------- 

4- É obrigatória a pintura das cabeceiras com faixas alternadas 

refletoras, nas cores convencionais, ou seja, a branco e vermelho, em 

tramos de 20 cm, alternadamente. ------------------------------------ 

5- Nas ruas onde existam bocas de rega e incêndio, os tapumes serão 

construídos de modo que as mesmas fiquem completamente acessíveis do 

espaço público. ----------------------------------------------------- 

Artigo 51.º --------------------------------------------------------- 

Amassadouros e depósitos de materiais ------------------------------- 

1- Em casos especiais devidamente justificados e nos casos em que 

for dispensada a construção de tapumes, o amassadouro e o depósito de 

materiais e entulhos poderá localizar-se nos passeios, ou se não 

existirem, até 1 m da fachada. -------------------------------------- 

2- Nas situações previstas no número anterior, as massas a fabricar 

e os entulhos a empilhar devem ser feitos sobre estrados, de forma a 

evitar quaisquer prejuízos ou faltas de limpeza dos arruamentos. ---- 

3- Os entulhos ou materiais depositados nunca poderão ser em tal 

quantidade que prejudiquem o trânsito, devendo ser removidos, 

diariamente, para o interior das obras, os estrados utilizados. ----- 

4- Os materiais e equipamentos utilizados na execução das obras, bem 

como o amassadouro e depósito de entulhos, ficarão situados no interior 

do tapume, exceto quando sejam utilizados contentores próprios para o 

efeito, sendo expressamente proibido utilizar, para tal, o espaço 

exterior ao mesmo, no qual apenas será permitido o depósito de 

materiais que não prejudiquem o trânsito, por tempo não superior a uma 

hora, a fim de serem facultadas as operações de carga e descarga dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------ 

Artigo 52.º --------------------------------------------------------- 

Palas de proteção --------------------------------------------------- 

1- Nas obras relativas a edifícios com dois ou mais pisos acima da 

cota do espaço público, é obrigatória a colocação de pala para o lado 

exterior do tapume, em material resistente e uniforme, solidamente 

fixada e inclinada para o interior da obra, a qual será colocada a uma 

altura superior a 2,5 m em relação ao passeio. ---------------------- 
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2- É obrigatória a colocação de pala com as características previstas 

no número anterior em locais de grande movimento, nos quais não seja 

possível ou mesmo inconveniente a construção de tapumes. ------------ 

3- Em ambos os casos a pala terá um rebordo em toda a sua extensão 

com a altura mínima de 0,15 m. -------------------------------------- 

Artigo 53.º --------------------------------------------------------- 

Proteção de árvores e mobiliário urbano ----------------------------- 

1- As árvores, os candeeiros e o mobiliário urbano, que se encontrem 

junto à obra devem ser protegidos com resguardos que impeçam quaisquer 

danos. ------------------------------------------------------------- 

2- A Câmara Municipal pode determinar a retirada ou a relocalização 

provisória do mobiliário urbano, devendo o requerente, a expensas 

suas, promover a desmontagem e transporte até ao armazém municipal ou 

o seu reposicionamento, bem como a sua recolocação após a conclusão 

da obra. ------------------------------------------------------------ 

Artigo 54.º --------------------------------------------------------- 

Limpeza da obra e do espaço público --------------------------------- 

Os tapumes, todos os materiais existentes, bem como os detritos 

depositados no seu interior, devem ser retirados no prazo de 15 dias 

após a conclusão dos trabalhos, devendo a área ocupada ficar restaurada 

e limpa e reposta a sinalização que haja sido deslocada. ------------ 

Artigo 55.º --------------------------------------------------------- 

Requisitos a observar na construção dos andaimes -------------------- 

1- Sempre que se mostre necessária a instalação de andaimes para a 

execução das obras, devem observar-se os seguintes requisitos: ------ 

a) Os prumos ou escoras devem assentar no solo ou em pontos firmes 

da construção existente; -------------------------------------------- 

b) As ligações serão solidamente executadas e aplicar-se-ão tantas 

escoras e diagonais quantas as necessárias para o bom travamento e 

consolidação do conjunto; ------------------------------------------- 

c) Os pisos serão formados por tábuas desempenadas, unidas e 

pregadas, as quais devem ter uma espessura que lhes permita resistir 

ao dobro do esforço a que vão estar sujeitas; ----------------------- 

d) A largura dos pisos será, no mínimo, de 0,9 m; ----------------- 

e) Todos os andaimes deverão possuir, nas suas faces livres, guardas 

bem travadas, com a altura mínima de 0,9 m; ------------------------- 

f) As escadas de serventia dos andaimes devem ser sólidas, munidas 

de guardas e de corrimão, divididas em lances iguais e separadas entre 

si por pátios assoalhados e, sempre que possível, dispostas de modo a 

que a sua inclinação permita formar degraus por meios cunhos e 

cobertores de igual altura e piso; ---------------------------------- 

2- Nos casos em que seja permitida a instalação de andaimes sem 

tapumes, é obrigatória a colocação de uma plataforma ao nível do teto 

do primeiro piso, de modo a garantir total segurança aos utentes do 

espaço público. ----------------------------------------------------- 

3- Os andaimes e as respetivas zonas de trabalhos serão 

obrigatoriamente vedados com rede de malha fina ou tela apropriada, 

devidamente fixadas e mantidas em bom estado de conservação, de modo 

a impedir a saída para o exterior da obra de qualquer elemento 

suscetível de pôr em causa a higiene e a segurança dos utentes do 

espaço público. ----------------------------------------------------- 

Artigo 56.º --------------------------------------------------------- 

Segurança dos operários --------------------------------------------- 

Deverão ser observadas as regras de segurança contidas nos 

regulamentos para a segurança dos operários nos trabalhos de 

construção civil. --------------------------------------------------- 

Artigo 57.º --------------------------------------------------------- 
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Cargas e descargas no espaço público -------------------------------- 

1- A ocupação do espaço público com cargas e descargas de materiais 

necessários à realização das obras só é permitida durante as horas de 

menor intensidade de tráfego e no mais curto espaço de tempo. ------- 

2- Durante o período de ocupação do espaço público referido no número 

anterior é obrigatória a colocação de placas sinalizadoras a uma 

distância de 5m em relação ao veículo estacionado. ------------------ 

3- É permitida a ocupação do espaço público com autobetoneiras e 

equipamento de bombagem de betão, durante os trabalhos de betonagem, 

pelo período de tempo estritamente necessário, ficando o dono da obra 

obrigado a tomar todas as providências adequadas para garantir a 

segurança dos utentes do espaço público. ---------------------------- 

4- Sempre que a permanência do equipamento referido no número 

anterior crie transtornos ao trânsito, o dono da obra deve recorrer 

às autoridades policiais para assegurarem a sua disciplina. --------- 

5- Imediatamente após as cargas e descargas de materiais e entulhos, 

é obrigatória a limpeza do espaço público, com especial incidência dos 

sumidouros, sarjetas e tampas das caixas de visita. ----------------- 

Artigo 58.º --------------------------------------------------------- 

Contentores para depósito de materiais e recolha de entulhos -------- 

1- É permitida a recolha de entulhos através de contentores metálicos 

apropriados, colocados pelo prazo mínimo indispensável, os quais são 

obrigatoriamente recolhidos quando se encontrem cheios ou quando neles 

tenha sido depositado qualquer material que possa provocar 

insalubridade ou cheiros nauseabundos. ------------------------------ 

2- Os contentores não podem ser instalados no espaço público ou em 

local que possa afetar a normal circulação de peões e veículos. ----- 

Artigo 59.º --------------------------------------------------------- 

Condutas de descarga de entulhos ------------------------------------ 

1- Os entulhos vazados de alto deverão ser guiados por condutas 

fechadas e recebidos em recipientes fechados que protejam os 

transeuntes. ------------------------------------------------------- 

2- Pode ser permitida a descarga direta das condutas para veículos 

de carga, protegidos de modo a evitar poeiras, desde que estes possam 

estacionar sob a conduta, a qual terá no seu terminal uma tampa sólida 

que só poderá ser retirada durante a operação de carga do veículo, 

devendo ainda observar-se as seguintes condições: ------------------- 

a) Seja sempre colocada sob a conduta uma proteção eficaz que permita 

a passagem de peões; ---------------------------------------- 

b) A altura entre o pavimento do espaço público e o terminal da 

conduta seja superior a 2,5 m; -------------------------------------- 

c) Só será permitida a remoção de entulhos e detritos através de 

condutas, quando o seu peso unitário seja inferior a 1 kg. ---------- 

3- As condutas devem ter as seguintes características: ------------ 

a) Ser vedadas para impedir a fuga dos detritos; ------------------ 

b) Não ter troços retos maiores que a altura correspondente a dois 

andares do edifício, para evitar que os detritos atinjam, na descida, 

velocidades perigosas; ---------------------------------------------- 

c) Ter barreiras amovíveis junto da extremidade de descarga e um 

dístico com sinal de perigo. ---------------------------------------- 

Artigo 60.º --------------------------------------------------------- 

Remoção de tapumes para a realização de atos públicos --------------- 

1- Quando, para a celebração de um ato público, for incompatível a 

existência de tapumes ou materiais para obras, a Câmara Municipal, 

depois de avisar a pessoa ou a entidade responsável pelas obras em 

execução, poderá mandar remover, a expensas suas, os materiais 

ocupantes do espaço público, repondo-os oportunamente no seu lugar. - 
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2- Durante o ato referido no número anterior cessam todos os 

trabalhos exteriores em execução. ----------------------------------- 

CAPÍTULO VI --------------------------------------------------------- 

Outros procedimentos ------------------------------------------------ 

SECÇÃO I ------------------------------------------------------------ 

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

Artigo 61.º --------------------------------------------------------- 

Documentos urgentes ------------------------------------------------ 

1- Sempre que o requerente solicite, por escrito, a emissão de 

certidões ou outros documentos, com carácter de urgência, as taxas 

respetivas são acrescidas em 100%. ---------------------------------- 

2- Para efeitos do número anterior, são considerados urgentes os 

documentos emitidos no prazo de três dias, a contar da data da 

apresentação do requerimento ou da data do despacho deste, conforme a 

satisfação do pedido dependa, ou não, desta última formalidade. ----- 

Artigo 62.º --------------------------------------------------------- 

Buscas ------------------------------------------------------------- 

Sempre que o interessado, numa certidão ou noutro documento, não 

indique o ano da emissão do documento original, ser-lhe-ão liquidadas 

buscas por cada ano de pesquisa, excluindo o ano da apresentação da 

petição ou aquele que é indicado pelo requerente, em conformidade com 

o estabelecido no Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

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

Artigo 63.º --------------------------------------------------------- 

Restituição de documentos ------------------------------------------- 

1- Sempre que o interessado requeira a restituição de documentos 

juntos a processos, desde que estes sejam dispensáveis, ser-lhe-ão os 

mesmos restituídos. ------------------------------------------------- 

2- As cópias extraídas nos serviços municipais, estão sujeitas ao 

pagamento das taxas que se mostrem devidas, sendo as mesmas cobradas 

no momento da entrega das mesmas ao interessado, de acordo com o 

Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas. ------------------------------------------ 

Artigo 64.º --------------------------------------------------------- 

Envio de documentos ------------------------------------------------- 

1- Os documentos solicitados pelo interessado podem ser remetidos 

por via postal, desde que o mesmo tenha manifestado esta intenção, 

juntando à petição envelope devidamente endereçado e selado, e proceda 

ao pagamento das competentes taxas, nos casos em que a liquidação se 

possa efetuar. ------------------------------------------------------ 

2- O eventual extravio da documentação enviada via CTT, não é 

imputável aos serviços municipais. ---------------------------------- 

3- Se for manifestada a intenção do documento ser enviado por 

correio, com cobrança de taxas, as despesas correm todas por conta do 

peticionário. ------------------------------------------------------ 

4- Se o interessado desejar o envio sob registo postal, com aviso de 

receção, deve juntar ao envelope referido no n.º 1 os respetivos 

impressos postais devidamente preenchidos. -------------------------- 

Artigo 65.º --------------------------------------------------------- 

Petição de prestação de informação ---------------------------------- 

Pela apreciação de qualquer petição é devida a taxa prevista no 

respetivo Regulamento de liquidação e cobrança de taxas em que a mesma 

se enquadre. -------------------------------------------------------- 

Artigo 66.º --------------------------------------------------------- 

Passagem de certidões ----------------------------------------------- 
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A passagem de certidões está sujeita ao pagamento da taxa prevista no 

Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas. ------------------------------------------ 

Artigo 67.º --------------------------------------------------------- 

Assuntos administrativos -------------------------------------------- 

Os atos e operações de natureza administrativa a praticar no âmbito 

da apreciação de operações urbanísticas estão sujeitos ao pagamento 

das taxas fixadas no Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

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

SECÇÃO II ----------------------------------------------------------- 

Disposições especiais ----------------------------------------------- 

Artigo 68.º --------------------------------------------------------- 

Ocupação do espaço público por motivos de obras --------------------- 

1- A ocupação da via pública ou de outros espaços do domínio público 

municipal por motivos de obras está sujeita ao pagamento das taxas 

fixadas no Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas. ------------------------------- 

2- O prazo de ocupação da via ou do espaço públicos, por motivos de 

obras, não pode exceder em mais de 15 dias o prazo fixado na respetiva 

licença ou admissão de comunicação prévia das operações urbanísticas 

a que se refere. ---------------------------------------------------- 

3- As operações urbanísticas isentas de licenciamento ou de 

comunicação prévia, mas que necessitem de licença de ocupação de via 

ou do espaço públicos, estão sujeitas igualmente ao pagamento da taxa 

fixada no número 1, sendo a mesma emitida pelo prazo solicitado pelo 

interessado. ------------------------------------------------------- 

4- No caso de obras não sujeitas ao procedimento de licença ou de 

comunicação prévia, a licença de autorização de ocupação de via ou do 

espaço públicos será emitida pelo prazo proposto pelo interessado, 

desde que aceite pela Câmara Municipal. ----------------------------- 

5- Quando para a liquidação da taxa, houver que efetuar medições, 

dever-se-á fazer um arredondamento por excesso no total de cada 

espécie. ----------------------------------------------------------- 

Artigo 69.º --------------------------------------------------------- 

Vistorias ---------------------------------------------------------- 

A realização de vistorias previstas no RJUE está sujeita ao pagamento 

das taxas fixadas no Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

devidas pela realização de operações urbanísticas. ------------------ 

Artigo 70.º --------------------------------------------------------- 

Operações de destaque ----------------------------------------------- 

O pedido de destaque ou a sua reapreciação, bem como a emissão da 

respetiva certidão estão sujeitos ao pagamento das taxas fixadas no 

Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas. ------------------------------------------ 

Artigo 71.º --------------------------------------------------------- 

Receção de obras de urbanização ------------------------------------- 

Os atos de receção provisória ou definitiva de obras de urbanização 

estão sujeitos ao pagamento das taxas fixadas no Regulamento de 

liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

Artigo 72.º --------------------------------------------------------- 

Publicitação do alvará ---------------------------------------------- 

1- Pela publicitação do alvará de licença ou de admissão de 

comunicação prévia de loteamento, pela Câmara Municipal, são devidas 

as taxas previstas no Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

devidas pela realização de operações urbanísticas, acrescidas das 

despesas de publicação no jornal. ----------------------------------- 
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2- A Câmara Municipal notifica o loteador para, no prazo de 5 dias a 

contar da data em que tomou conhecimento do montante de despesas de 

publicação no jornal, proceder ao respetivo pagamento, sob pena de 

suspensão dos efeitos do respetivo alvará. -------------------------- 

Artigo 73.º --------------------------------------------------------- 

Averbamentos ao alvará ---------------------------------------------- 

Qualquer averbamento ao alvará está sujeito ao pagamento das 

respetivas taxas previstas no Regulamento de liquidação e cobrança de 

taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. ------------ 

Artigo 73.º-A ------------------------------------------------------- 

Usos Mistos --------------------------------------------------------- 

1 — Pode ser autorizado o desenvolvimento de usos mistos, numa relação 

de usos dominantes – habitação, comércio ou serviços -, com usos 

acessórios ou complementares, na mesma edificação ou fração, sem 

prévia alteração do regime de utilização previsto no artigo 62.º do 

RJUE, desde que sejam verificados, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: -------------------------------------------------------- 

a) Efetiva compatibilidade, conetividade ou afinidade entre o uso 

dominante e o uso acessório ou complementar pretendido; ------------- 

b) O uso acessório ou complementar não ocupe uma área de utilização 

superior a 25% da área do edifício ou fração destinada ao uso 

dominante; --------------------------------------------------------- 

c) O uso dominante deverá ser, obrigatoriamente, compatível com o 

regime jurídico do Plano Municipal ou Intermunicipal de Ordenamento 

do Território e, bem assim, com o regime do loteamento; ------------- 

d) O exercício das atividades económicas compreendidas, no âmbito do 

regime de usos mistos acima previsto, deverá cumprir todas as regras 

de instalação legalmente aplicáveis e em vigor no momento da decisão 

correspondente à prática do ato de instalação; ---------------------- 

e) As atividades a desenvolver no âmbito do presente regime de usos 

mistos não provoquem impacto relevante no equilíbrio urbanístico e 

ambiental, não agravando as condições do uso dominante autorizado, 

designadamente nos seguintes âmbitos: ------------------------------- 

ee) Não originem a produção de fumos, cheiros ou resíduos que afetem 

as condições de salubridade do edificado ou dificultem a sua melhoria; 

eee) Não perturbem de forma permanente as condições de trânsito e 

estacionamento, bem como as condições de utilização e segurança na via 

pública; ----------------------------------------------------------- 

eeee) Não acarretem agravados riscos de incêndio ou explosão do 

edificado. --------------------------------------------------------- 

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, o interessado deverá 

apresentar requerimento, dirigido ao Presidente da Câmara, 

identificando o título de utilização, tendo em vista o reconhecimento, 

pela Câmara Municipal, que os usos pretendidos (uso dominante e uso 

acessório ou complementar) reúnem os requisitos aí referidos. ------- 

3 – O requerimento previsto no número anterior deverá ser instruído 

com os seguintes documentos: ---------------------------------------- 

a) Título comprovativo de legitimidade; -------------------------- 

b) Memória descritiva onde seja referido o cumprimento dos 

requisitos constantes nos n.ºs 1 do presente artigo; ---------------- 

c) Plantas da fração ou da área objeto do pedido, à escala de 1:100 

ou superior, contendo as dimensões, áreas e usos dos compartimentos, 

e outros elementos considerados relevantes para a sua apreciação; --- 

Declaração do interessado de que tomou conhecimento das condições 

legais exigíveis ao uso complementar solicitado, designadamente os 

requisitos constantes nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo. ------------ 
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4 – A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de autorização no prazo 

máximo de 30 dias contados da receção do pedido ou dos elementos 

solicitados no número anterior, sob pena de deferimento tácito da 

pretensão apresentada. ---------------------------------------------- 

Artigo 73.º-B ------------------------------------------------------- 

Sistema de Industria Responsável (SIR) ------------------------------ 

1. Sempre que se verifique a inexistência de impacto relevante no 

equilíbrio urbano e ambiental, pode a Câmara Municipal de Chaves 

declarar compatível com o uso industrial o alvará de autorização de 

utilização de edifício ou fração autónoma destinado: ---------------- 

a) Ao uso de comércio, serviços ou armazenagem, no caso de se tratar 

de estabelecimento industrial a que se refere a parte 2-B do anexo I 

ao SIR; ------------------------------------------------------------- 

b) Ao uso de habitação, no caso de se tratar de estabelecimento 

abrangido pela parte 2-A do anexo I ao SIR. ------------------------- 

2. Para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a instalação 

dos estabelecimentos industriais referidos no número anterior deve 

obedecer aos seguintes critérios: ----------------------------------- 

a) Os efluentes resultantes da atividade a desenvolver devem ter 

características similares às águas residuais domésticas; ------------ 

b) Os resíduos resultantes da atividade a desenvolver devem 

apresentar características semelhantes a resíduos sólidos urbanos; -- 

c) O ruído resultante da laboração não deve causar incómodos a 

terceiros, garantindo-se o cabal cumprimento do disposto no artigo 

13.º do Regulamento Geral do Ruído; --------------------------------- 

d) O estabelecimento industrial a instalar deverá garantir as 

condições de segurança contra incêndios em edifícios, nos termos do 

disposto no Regulamento de Segurança Contra Incêndios em Edifícios;-- 

e) Não origine a produção de fumos, cheiros ou resíduos que afetem 

as condições de salubridade do edificado ou dificultem a sua melhoria.- 

3. O procedimento para a obtenção da declaração de compatibilidade 

referida no nº1, do presente artigo rege-se, com as necessárias 

adaptações, pelo regime procedimental aplicável à autorização de 

utilização de edifícios ou suas frações constante do RJUE. ---------- 

4. A declaração de compatibilidade prevista no número anterior, quando 

favorável, deverá ser inscrita, por simples averbamento, no título de 

autorização de utilização já existente. ----------------------------- 

Artigo 73.º-C ------------------------------------------------------- 

Procedimento de legalização de operações urbanísticas --------------- 

1. Nos casos de edificações já concluídas sem procedimento de 

controlo prévio e não dotadas de autorização de utilização é 

desencadeado o procedimento pelo interessado. ----------------------- 

2. Na falta de iniciativa deste, a Câmara Municipal notifica-o para 

desencadear o procedimento no prazo não inferior a 10 dias e não 

superior a 90 dias, sem prejuízo de outros prazos previstos no Código 

de Procedimento Administrativo. ------------------------------------- 

3. A legalização de operações urbanísticas de edificação será 

titulada por alvará de autorização de utilização, sempre que a 

legalização não implique qualquer obra, designadamente obras de 

correção, no qual deverá constar menção expressa de que o edifício a 

que respeita foi objeto de legalização. ----------------------------- 

4. Quando houver lugar à realização de obras de correção ou outras, 

a legalização será precedida da emissão de licença especial de 

legalização.  ------------------------------------------------------- 

5. O pedido de emissão do alvará de autorização de utilização, no 

âmbito do processo de legalização deverá ser instruído com os elementos 
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definidos, sobre a matéria, na Portaria nº 113/2015,de 22 de abril, 

com as seguintes especificidades: ----------------------------------- 

a) Quando não seja possível a apresentação de algum dos projetos de 

especialidade exigíveis, no âmbito do procedimento de legalização, 

estes poderão ser substituídos por um dos seguintes documentos: ----- 

i) Certificados emitidos por entidades credenciadas; ---------------- 

ii) Relatórios técnicos acompanhados por termo de responsabilidade 

onde conste que na operação urbanística de edificação objeto de 

legalização foram observadas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as normas técnicas de construção em vigor, 

e bem assim, todas as normas relacionadas com a segurança saúde 

públicas da edificação; --------------------------------------------- 

iii) Sempre que não seja objetivamente possível dar cumprimento às 

normas legais em vigor, designadamente normas relacionadas com 

técnicas de construção, deverá o requerente demonstrar e fazer prova 

que foram cumpridas as normas vigentes à data da construção; -------- 

iv) A prova dos factos previstos na alínea anterior poderá ser feita 

mediante registos fotográficos, cartográficos ou outros 

caraterizadores da edificação objeto de legalização; ---------------- 

v) Comprovativo da ligação à rede pública existente, no caso dos 

projetos de alimentação e distribuição de energia elétrica, projeto 

de instalação de gás, projeto de redes prediais de água, esgotos e 

águas pluviais, e projeto de instalações telefónicas e de 

telecomunicações. -------------------------------------------------- 

b) Quando não haja lugar à realização de obras de ampliação ou 

alteração, será igualmente dispensada a apresentação dos seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------- 

i) Calendarização da execução da obra; ------------------------------ 

ii) Estimativa do custo total da obra; ------------------------------ 

iii) Documento comprovativo da prestação de caução; ----------------- 

iv) Apólice de seguro de construção; -------------------------------- 

v) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho; -------------------------- 

vi)   Títulos habilitantes para o exercício da atividade de construção 

válidos à data da construção da obra; ------------------------------- 

vii)   Livro de obra; ----------------------------------------------- 

viii)   Plano de segurança e saúde. --------------------------------- 

6. O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria 

municipal, realizada pela comissão municipal responsável. ----------- 

7. Do ato que determinar a realização da vistoria, é notificado o 

proprietário do imóvel, mediante carta registada expedida com, pelo 

menos, 8 dias de antecedência relativamente à data da sua 

concretização. ----------------------------------------------------- 

8. A realização da vistoria municipal tem como objetivo apurar o 

estado geral de conservação da edificação, bem como a sua inserção 

urbana, de acordo com a avaliação material que, sobre a matéria, possa 

ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal diligência, validando 

todos os elementos probatórios que acompanham instrutoriamente o 

procedimento de legalização. ---------------------------------------- 

9. Da vistoria é imediatamente lavrado o auto, do qual constam 

obrigatoriamente a identificação do imóvel, a descrição do estado do 

mesmo e a eventual necessidade de efetuar obras de correção ou 

adaptação e, bem assim, as respostas aos quesitos que sejam formuladas 

pelos proprietários. ------------------------------------------------ 

10. Caso da vistoria resulte a necessidade de efetuar obras de 

correção ou adaptação no edifício existente o interessado terá de 

elaborar os projetos correspondentes e a execução das obras é titulada 
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por um alvará de obras de edificação cujo requerimento deve ser feito 

nos termos da legislação em vigor, seguindo-se o requerimento de 

autorização de utilização nos termos legalmente definidos. ---------- 

11. Caso da vistoria não resulte a necessidade de efetuar obras de 
correção ou adaptação no edifício, a decisão final, pronuncia-se, 

simultaneamente, sobre as obras e a utilização do edifício. --------- 

12. A realização da vistoria prévia poderá ser dispensada, desde que 
o pedido de legalização da operação urbanística não consubstancie 

qualquer dispensa relativamente ao dever de apresentação dos elementos 

e ou documentos técnicos instrutórios, previstos no RJUE e Portaria 

instrutória respetiva. ---------------------------------------------- 

13. A operação urbanística de edificação objeto do procedimento de 
legalização que careça de obras deverá ser titulada por alvará de 

licença especial de legalização. ------------------------------------ 

14. A operação urbanística objeto do procedimento previsto no presente 
artigo é titulada por alvará de autorização de utilização, que deverá 

ser requerido no prazo de 30 dias úteis a contar do deferimento do 

pedido de legalização. ---------------------------------------------- 

15. O alvará de autorização de utilização referido no número anterior, 
deverá fazer menção expressa de que o edifício a que respeita foi 

objeto de legalização. ---------------------------------------------- 

16. A vistoria prévia, nos termos anteriormente configurados, deverá 
ser, também, efetuada no âmbito das legalizações promovidas 

oficiosamente pela administração municipal. ------------------------- 

17. A realização da vistoria prévia está sujeita ao pagamento da 
correspondente taxa prevista no Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. -------- 

18. O procedimento de emissão da licença especial de legalização a 
que se refere o n.º 4 do presente artigo deverá ser instruído, em tudo 

o que se refere às obras a executar, com os elementos definidos na 

respetiva Portaria, e em tudo o que diga respeito às partes da 

construção a legalizar será aplicado o disposto na alínea a), do n.º5 

do presente artigo. ------------------------------------------------- 

Artigo 73º -D ------------------------------------------------------- 

Pedido de Informação sobre o pedido de legalização ------------------ 

O pedido de informação sobre os termos em que a legalização se deve 

processar, a efetuar ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 102.º-A 

do RJUE, deve ser instruído com os seguintes elementos: ------------- 

a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer 

direito que confira a faculdade de realização da operação; ---------- 

b) Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de 

implantação dos planos municipais de ordenamento do território 

vigentes e das respetivas plantas de condicionantes, da planta síntese 

do loteamento, se existir, e planta à escala de 1:2500 ou superior, 

com a indicação precisa do local onde se pretende executar a obra;--- 

c) Planta de localização e enquadramento à escala da planta de 

ordenamento do plano diretor municipal, assinalando devidamente os 

limites da área objeto da operação; --------------------------------- 

d) Planta de implantação desenhada sobre levantamento 

topográfico georreferenciado; --------------------------------------- 

e) Levantamento arquitetónico do existente; ------------------- 

f) Memória descritiva e justificativa, que deverá incluir os 

quesitos que os requerentes pretendam formular; --------------------- 

g) Levantamento fotográfico do imóvel e da envolvente. -------- 

Artigo 73.º- E ------------------------------------------------------ 

Projeto de execução ------------------------------------------------- 
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Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 80.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação e sem prejuízo de legislação específica 

aplicável, o promotor da obra deve apresentar cópia dos projetos de 

execução das especialidades até 60 dias a contar do início dos 

trabalhos ou, se assim o entender, no início do procedimento, sendo 

da responsabilidade do(s) técnico(s) autor(es) do(s) projeto(s) o 

respetivo conteúdo, que deve ser adequado à complexidade da operação 

urbanística em causa, devendo ser apresentados, em regra, à escala de 

1/50. -------------------------------------------------------------- 

Artigo 73.º- F ------------------------------------------------------ 

Telas Finais -------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deverá exigir a apresentação de telas finais do 

projeto de arquitetura e dos projetos de especialidades 

correspondentes à obra efetivamente executada, nomeadamente quando 

tenham ocorrido alterações durante a execução da obra nos termos do 

disposto no artigo 83.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

Artigo 73.º- G ------------------------------------------------------ 

Operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública -------- 

Os procedimentos relativos às operações urbanísticas promovidas pela 

Administração Pública, para efeitos da emissão de parecer previsto no 

nº2, do art. 7º do RJUE, deverão ter a mesma instrução das operações 

urbanísticas que são promovidas pelos particulares, devendo as 

respetivas entidades promotoras entregar na Câmara Municipal, junto 

da unidade orgânica competente de gestão urbanística, um exemplar de 

todas as especialidades que constituem o projeto, em papel e um CD. 

CAPÍTULO VII -------------------------------------------------------- 

Disposições finais e complementares --------------------------------- 

Artigo 74.º --------------------------------------------------------- 

Disposições Transitórias -------------------------------------------- 

As remissões constantes do n.º 4, do artigo 27.º e do nº 3, do artigo 

28º, ambos do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas, aprovado pelo Regulamento 

n.º 314/2010, de 31 de Março, para o artigo 8.º-A do “Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação e Tabela de Taxas Devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas” deverão ser efetuadas para o 

artigo 24.º do presente Regulamento. -------------------------------- 

Artigo 75.º --------------------------------------------------------- 

Resolução de conflitos ---------------------------------------------- 

Para a resolução de conflitos na aplicação do presente Regulamento 

podem os interessados requerer a intervenção de uma comissão arbitral, 

nos termos do artigo 118.º do RJUE. --------------------------------- 

Artigo 76.º --------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente Regulamento, sumariamente designado por RMUE, entra em 

vigor no dia imediato à sua publicação, na 2.ª Série do Diário da 

República. --------------------------------------------------------- 

Artigo 77.º --------------------------------------------------------- 

Norma revogatória --------------------------------------------------- 

Consideram-se revogadas todas as disposições, de natureza 

regulamentar, aprovadas pelo Município de Chaves, que contrariem as 

disposições previstas no presente Regulamento. ---------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

aprovar a proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da 

mesma. ------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para, fundamentar a sua posição 

de abstenção: ------------------------------------------------------- 

1 – Este regulamento dá corpo a um conjunto de ações que deveriam ser 

articuladas com a revisão do PDM e, bem assim, com as medidas 

preventivas, atualmente, em vigor, no Concelho de Chaves. ----------- 

2 – O regulamento não apresenta qualquer perspetiva urbanística para 

a Cidade. ----------------------------------------------------------- 

3 – Assim, dever-se-á aguardar pela consolidação de todos os documentos 

e/ou regulamentos, de natureza urbanística, para o Concelho de Chaves, 

sendo feito, nessa altura, o devido balanço. ------------------------ 

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

Em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor Vereador do Partido 

Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, 

sobre o assunto em apreciação, prestado os seguintes esclarecimentos 

adicionais: -------------------------------------------------------- 

1 – A revisão do presente regulamento seguiu os trâmites legais 

previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, tendo em 

vista a sua aprovação administrativa. ------------------------------- 

2 – A atualização do regulamento em apreciação, tem como objetivo 

fundamental garantir a sua conformidade com a recente revisão de tal 

regime jurídico. ---------------------------------------------------- 

3 – Sendo certo que tal iniciativa não poderá ser condicionada pelo 

procedimento de revisão do PDM. ------------------------------------- 

 

 

2.2. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR. PROPOSTA 

Nº 100/GAP/15. ------------------------------------------------------ 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ------ 

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

1. Considerando que, uma vez terminada a Rodovia de Acesso Prioritário 

A24/Hospital, Lanço 3, localizada na freguesia de Santa Maria Maior 

e, indo de encontro à estratégia de organização urbana, que passa pela 

atribuição de topónimos em todas as vias existentes, facilitadores ao 

nível da identificação, orientação e comunicação, é premente, nesta 

fase, proceder-se à atribuição de um topónimo à referida via; ------- 

2. Considerando que nos termos das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, na alínea ss), do n.º 1 do Artigo 33.º, do Anexo 1, 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, e o Artigo 3.º do Regulamento Municipal de 

Toponímia e Numeração de Polícia do Município de Chaves, compete à 

Câmara Municipal estabelecer a denominação das ruas e praças das 

localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta de 

freguesia; --------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, desde sempre, a atribuição de topónimos está 

intimamente relacionada aos valores culturais das populações, 

refletindo e perpetuando a importância histórica de factos, pessoas, 

costumes, eventos e lugares; ---------------------------------------- 

4. Considerando que, dada a inexistência na cidade de Chaves de 

qualquer via/arruamento evocador da Revolução de Outubro, a qual detém 

um simbolismo histórico merecedor de ser perpetuado, foi solicitado à 

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior parecer sobre a possível 

atribuição do topónimo “Avenida da República” à Rodovia de Acesso 

Prioritário A24/Hospital, que se encontra implantada nessa freguesia;- 

5. Considerando que, através do ofício registado nos Serviços de 

Expediente Geral desta Autarquia sob o n.º 9240, datado de 17.08.2015 
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- documento anexo, veio a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 

pronunciar-se, favoravelmente, sobre a atribuição do topónimo “Avenida 

da República”, à referida via; -------------------------------------- 

6. Considerando que nos termos das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 56.º, do Anexo 1, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, e no Artigo 9.º do Regulamento Municipal 

de Toponímia e Numeração de Polícia do Município de Chaves, 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, no sítio de Internet, em boletim municipal e 

nos jornais editados na área do município de Chaves, nos 30 dias 

subsequentes à tomada de decisão; ----------------------------------- 

7. Considerando, por último, que em consequência da aprovação do 

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, publicado em 

Diário da República, 2.ª série, de 22 de abril de 2015, se registaram 

algumas alterações ao nível da organização das unidades orgânicas 

relativamente ao modelo anterior, e por consequência, ao nível das 

respetivas atribuições e competências, motivo pelo qual a Comissão de 

Toponímia – órgão consultivo da Câmara para as questões de toponímia 

– não reúne, ainda, condições de retomar o seu normal funcionamento.- 

II - Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal o 

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

a) Que seja deliberado atribuir o topónimo “Avenida da República” à 

Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital, Lanço 3; ---------------- 

b) Que, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo municipal, a mesma seja publicitada nos termos do 

artigo 56º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; ------- 

c) E por último, em caso de aprovação da presente proposta, que a 

mesma seja remetida à Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos 

Operacionais para ulterior operacionalização. ----------------------- 

Chaves, 17 de agosto de 2015 ---------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Câmara, ---------------------------------------- 

(Arq. Carlos Penas) ------------------------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão deste assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco António Chaves 

de Melo, para sugerir que o topónimo mencionado na proposta, em 

apreciação, tivessem também uma referência à República Portuguesa, 

passando assim, o mesmo, a ter a seguinte denominação: “Avenida da 

República Portuguesa”. ----------------------------------------------  

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

Em resposta à intervenção, que antecede, do Senhor Vereador do Partido 

Socialista, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, tendo, 

sobre o assunto em apreciação, referido que é o conceito de regime que 

se pretende registar com a atribuição de tal topónimo, ou seja, 

“Avenida da República”, discordando, por isso, da posição e/ou 

sugestão apresentada pelo Vereador do Partido Socialista. ----------- 

A atribuição de tal topónimo deve ser contextualizada numa lógica 

coerente, em termos de toponímia, tendo em atenção os topónimos já, 

recentemente, atribuídos às demais ruas ou artérias da cidade 

localizadas nesta área da cidade. ----------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, para referir que há quem 

sustente que a toponímia é o arquivo da história. ------------------- 
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Por isso, deve ser reforçada a competência e importância da Comissão 

de Toponímia, Órgão que deveria ter sido consultado na atribuição do 

topónimo, ora, em apreciação. --------------------------------------- 

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

Por último, usou da palavra, o Senhor Vice-presidente da Camara, Arq. 

Carlos Augusto Castanheira Penas, no sentido de justificar a ausência 

de intervenção da Comissão de Toponímia, em virtude da mesma não estar 

regularmente constituída. ------------------------------------------- 

Numa próxima reunião ordinária, deste Executivo, irá ser apreciada uma 

proposta consubstanciada, precisamente, na nova composição de tal 

comissão. ---------------------------------------------------------- 

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

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

proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

  

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

 

1. PROPOSTA PRELIMINAR PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA 

EUROPEIA DA MOBILIDADE (SEM) E DIA EUROPEU SEM CARROS (DESC) 2015. 

INF.43/DAF/AMB/2015. ----------------------------------------------- 

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

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. --- 

1. INTRODUÇÃO:----------------------------------------------------- 

No sentido de dar execução ao despacho proferido pelo Sr. Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral, Dr. Marcelo Delgado, através de 

mensagem eletrónica e datado de 05 de agosto, respeitante à 

participação do Município de Chaves nos eventos Semana Europeia da 

Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros para o presente ano, serve a 

presente informação para dar cumprimento ao respetivo despacho. ----- 

2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DA INICIATIVA:------------------------ 

A Semana Europeia da Mobilidade é uma iniciativa europeia que se 

desenvolve anualmente entre os dias 16 e 22 de Setembro e conta com o 

apoio da Direção-Geral do Ambiente e dos Transportes da Comissão 

Europeia, tendo como principal objetivo o de despertar as autoridades 

locais para as questões relacionadas com a mobilidade urbana 

sustentável, em especial a promoção de medidas que incentivem a 

utilização de transportes alternativos ao uso do automóvel 

particular.--------------------------------------------------------- 

Desde a primeira edição desta iniciativa, a Semana Europeia da 

Mobilidade tem gerado um crescente impacto, não só nos países europeus 

participantes, como também países como Japão, Brasil, Colômbia e 

Equador, locais onde a campanha ambiental se espalhou.--------------- 

Anualmente, a entidade organizadora e coordenadora deste evento a 

nível europeu, define um tema transversal, que serve de base à 

elaboração de atividades/campanhas ambientais, que devem ser 

desenvolvidas ao longo de uma semana, sendo que para o presente ano, 

a iniciativa assume como tema transversal “Escolhe. Muda. Combina.”.-



                                                                F. 98 

                                                                  _____________________ 
 

A European Environment Agency (Agência Europeia de Ambiente), sugere 

que, com o esforço de todos os intervenientes, é possível criar e ou 

organizar cidades e livres de poluição atmosférica e acústica, ou 

seja, locais livres de congestionamento automóvel, onde a locomoção 

pelas cidades é fácil e contribui para a alteração de paradigmas e 

para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos, tornando as cidades 

mais aprazíveis e atrativas, do ponto de vista da prática de deporto.- 

Para atingir esse grande desiderato, as cidades devem possuir, 

essencialmente, sistemas de transportes urbanos sustentáveis e 

eficientes, que possibilitem a integração de todos os modos de 

transporte, albergando os seus centros urbanos, mas também as suas 

zonas periféricas.-------------------------------------------------- 

Os cidadãos têm um papel de relevante importância nesta temática de 

mobilidade urbana sustentável, na medida em que podem apoiar, na tomada 

de decisões estratégicas, em especial na opção pelas escolhas mais 

acertadas para uma correta mobilidade, podendo ainda contribuir para 

a diminuição da poluição decorrente da dependência do automóvel 

particular.--------------------------------------------------------- 

Neste pressuposto, os cidadãos europeus têm a possibilidade de apoiar 

a iniciativa europeia Semana Europeia da Mobilidade, através da 

participação em atividades direcionadas para as práticas de uma 

mobilidade mais ecológica e sustentável, estimulando a alteração 

comportamental, particularmente no que toca à utilização do automóvel 

particular, representando, este meio de transporte, uma fonte de 

emissão de poluição atmosférica e acústica, sendo também apontado como 

o grande responsável pela diminuição da qualidade de vida e do ambiente 

nas grandes cidades europeias.--------------------------------------- 

A Organização Mundial de Saúde também tem tido um importante papel na 

defesa da saúde humana, especialmente no que respeita às problemáticas 

de saúde que derivam da exposição dos cidadãos à poluição do ar 

respirável. Esta organização referiu recentemente que, em 2012, sete 

milhões de pessoas perderam a vida em todo o mundo devido a doenças 

causadas pela exposição à poluição atmosférica, tanto em ambientes 

exteriores como em interiores. No caso de ambientes exteriores, onde 

os cidadãos contactam regularmente com vários tipos de partículas 

poluentes provenientes, essencialmente, do setor industrial e dos 

transportes, a OMS estima que tenham ocorrido 3,7 milhões de mortes 

em 2012 pelo desenvolvimento de doenças (essencialmente respiratórias) 

devido ao excesso de poluição do ar em certas zonas do planeta onde a 

dependência do automóvel particular está “na ordem do dia”.---------- 

Estes elementos vêm confirmar o que há muito se sabia: a poluição 

atmosférica é uma problemática de saúde pública, representando um 

risco mundial de saúde ambiental e que a redução da poluição do ar 

pode salvar milhões de vidas em todo o mundo.------------------------  

A Agência Portuguesa do Ambiente, entidade coordenadora dos eventos 

“Semana Europeia da Mobilidade” e “Dia Europeu Sem Carros” a nível 

nacional, delineou os objetivos que devem ser cumpridos pelos 

apoiantes e participantes na SEM 2015, de forma a garantir o seu 

sucesso, não só à escala local, mas também à escala europeia, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------ 

a) Encorajar o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável e, em particular, com a proteção da 

qualidade do ar, com a mitigação do aquecimento global e com a redução 

do ruído; ----------------------------------------------------------- 

b) Consciencializar os cidadãos para os efeitos que a sua escolha de 
um modo de transporte, terão na qualidade do ambiente; -------------- 
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c) Proporcionar aos cidadãos oportunidades para se deslocarem a pé, 
utilizarem a bicicleta e os transportes públicos, em vez do automóvel 

privado e ainda, promover a intermodalidade; ------------------------ 

d) Proporcionar aos cidadãos uma oportunidade para redescobrirem a sua 
cidade ou vila, os seus habitantes e o seu património, num ambiente 

mais saudável e agradável. ------------------------------------------ 

Em suma, a Semana Europeia da Mobilidade pretende ser uma fonte de 

informação, sensibilização e educação da comunidade em geral, como 

também uma forma alternativa de sociabilização entre os cidadãos 

participantes, através da redescoberta dos pontos de aprazibilidade e 

atratividade das suas cidades. Este evento permite, ainda, refletir 

sobre as várias opções relacionadas com os de meios de transporte mais 

ecológicos e mais dinâmicos, em especial nos centros da cidade, com 

vista à alteração de comportamentos que potenciem a diminuição da 

utilização do transporte particular, principalmente veículos 

motorizados que usam combustíveis fósseis.--------------------------- 

3. APOIO E PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA:---------------------------- 

A adesão e participação das autoridades locais em mais uma edição 

destas duas iniciativas europeias obrigam à organização e dinamização 

de atividades e iniciativas relacionadas com o tema transversal da SEM 

2015 “Escolhe. Muda. Combina.”. Nesta perspetiva, as autarquias 

locais, sendo intervenientes de primeira linha, são convidadas a 

tornar a sua localidade mais atrativa, do ponto de vista ambiental e 

da saúde, de forma a incrementar a agradabilidade e o bem-estar dos 

seus habitantes, bem como o convívio e a sociabilização, contribuindo 

desta forma para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos europeus.- 

Para o presente ano, As campanhas “Semana Europeia da Mobilidade” e 

“Do The Right Mix” uniram-se, com vista à promoção conjunta da 

mobilidade urbana sustentável. Com este novo modelo de atuação, é 

possível a adesão de outros promotores de atividades e iniciativas, 

para além das autoridades locais, nomeadamente, organizações não-

governamentais, operadores de transportes públicos, agentes 

económicos, instituições públicas e privadas, sociedade civil, que 

contribuam, de forma ativa, para uma mobilidade urbana sustentável e 

ainda possam candidatar-se a prémios, num contexto europeu. --------- 

Assim, o tema transversal da SEM 2015 “Escolhe. Muda. Combina.” tem 

uma especial ênfase, na forma como assumimos e escolhemos o nosso modo 

de deslocação. A multimodalidade deve ser assim, destacada, junto da 

comunidade em geral, com vista a uma acentuada reflexão sobre a 

variedade dos modos de transporte existentes e quais as melhores formas 

de os combinar entre si, tornando as viagens mais aprazíveis e 

interessantes. -----------------------------------------------------  

Veja-se que, uma viagem ecológica também deve ser económica, e, para 

além da melhoria da qualidade do ambiente, deve ainda contribuir para 

aspetos que melhoram a saúde humana. -------------------------------- 

Para efetivar a participação e apoio no evento, pelo 15.º ano 

consecutivo, o Município de Chaves deverá fazer a sua inscrição, cujo 

registo deverá ser executado da seguinte forma: --------------------- 

- Inscrição on-line, registando em linha o programa planeado, 

declarando a sua adesão aos critérios estabelecidos e às linhas de 

orientação específicas da iniciativa, através do site europeu 

http://registration.mobilityweek.eu/login.php? até ao dia 4 de 

Setembro, ou através do site nacional 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=138&sub2ref=168&sub

3ref=178; ---------------------------------------------------------- 

- Assinar formalmente a Carta de Compromisso da SEM 2015, à semelhança 

do que tem sucedido nos anos transatos, cujo documento, da APA, segue 

http://registration.mobilityweek.eu/login.php
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=138&sub2ref=168&sub3ref=178
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=138&sub2ref=168&sub3ref=178
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anexo à presente informação/proposta (Anexo I), devendo, 

posteriormente, ser encaminhada para aquela Agência. Para a 

candidatura ao Prémio SEM 2015, é imprescindível a assinatura da carta 

de compromisso, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Arq. António 

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

O passo seguinte corresponde ao preenchimento da respetiva Ficha de 

Planeamento, disponibilizada pela APA e com o objetivo de identificar 

os atores locais participantes e apoiantes na iniciativa, bem como as 

medidas permanentes consideradas para o efeito. Refira-se que, os 

elementos incluídos na respetiva ficha, serão fundamentais para a 

uniformização dos dados a recolher pela coordenação nacional. ------- 

A. CRITÉRIOS DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA SEM 2015: ------------- 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, para efetivar a participação na Semana Europeia da 

Mobilidade, o Município de Chaves deverá obedecer aos seguintes 

critérios de adesão: ------------------------------------------------ 

- Realizar atividades durante a semana compreendida entre 16 e 22 de 

Setembro, considerando o tema transversal “Escolhe. Muda. Combina.”;- 

- Implementação de uma ou mais medidas permanentes que sejam 

suscetíveis de contribuir para a mobilidade urbana sustentável. Para 

os casos em que se pretenda implementar mais do que uma medida 

permanente, deverá ser ponderada a reafectação permanente do espaço 

viário a favor da bicicleta, do peão ou do transporte coletivo; ----- 

- Promover o evento “Na Cidade, Sem o Meu Carro”, preferentemente no 

dia 22 de setembro, coincidindo com a comemoração do “Dia Europeu Sem 

Carros”, durante um período significativo de, pelo menos, 8 horas 

consecutivas. ------------------------------------------------------ 

Outro critério de adesão remonta ao envolvimento do maior número de 

entidades/atores locais, que possam contribuir, através do seu empenho 

e participação, no desenvolvimento de ações que conduzam à diminuição 

da utilização do automóvel particular, objetivando uma mobilidade 

ecológica e sustentável.--------------------------------------------- 

Refira-se que, o cumprimento com os critérios de adesão objetivam o 

reconhecimento da necessidade de utilização de meios de transporte 

mais ecológicos e económicos, com o intuito de tornar as localidades 

mais aprazíveis.---------------------------------------------------- 

B. CRITÉRIOS DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DESC 2015: ------------ 

Caso a participação do município se estenda também ao Dia Europeu Sem 

Carros, a Agência Portuguesa do Ambiente impõe o cumprimento dos 

seguintes requisitos: ----------------------------------------------- 

- Um dia de atividades, de preferência contextualizadas à temática em 

causa; ------------------------------------------------------------- 

- O encerramento de uma ou várias áreas da cidade ao tráfego 

automóvel, mantendo uma ou várias vias reservadas somente para peões, 

bicicletas, transportes públicos e transportes de emergência médica;- 

- Limitar o número de exceções à circulação de veículos automóveis 

nas áreas condicionadas; -------------------------------------------- 

- Utilizar todos os canais de comunicação disponíveis para a 

divulgação e publicitação do evento, encorajando as pessoas a não 

utilizarem os seus veículos automóveis particulares durante a 

comemoração do Dia Europeu Sem carros; ------------------------------ 

- Organizar cargas e descargas, dentro de um horário específico, 

mantendo todos os comerciantes informados; -------------------------- 

- A implementação ou lançamento de uma ou mais medidas permanentes 

que contribuam para a mobilidade sustentável. ----------------------- 



                                                                F. 101 

                                                                  _____________________ 
 

As medidas de carácter permanente são de extrema importância, pois o 

seu efeito ultrapassa o carácter temporal, da sua celebração num só 

dia ou numa só semana. As medidas de implementação duradoura permitem, 

aos municípios e autoridades locais aderentes e participantes, 

demonstrar à população em geral o seu verdadeiro empenho no âmbito das 

políticas de transportes urbanos, atendendo a que, tais medidas, 

poderão incentivar a alteração de comportamentos dos cidadãos.------- 

A Agência Portuguesa do Ambiente refere, na sua página oficial que, 

caso não seja possível, por parte dos municípios, o cumprimento 

integral dos requisitos descritos nos pontos A e B retrocitados, os 

mesmos podem sempre participar na qualidade de apoiantes em ambas as 

iniciativas. ------------------------------------------------------- 

2. PARCEIROS LOCAIS APOIANTES E PARTICIPANTES NA SEM 2014: ---------- 

As iniciativas SEM/DESC 2015 dependem do apoio e participação ativa 

das autarquias, com o envolvimento do maior número de atores locais, 

nomeadamente, empresas, comerciantes, instituições de ensino, 

instituições de saúde, associações e organizações comunitárias, 

operadores de transportes públicos, etc. ---------------------------- 

Neste sentido, e atendendo ao facto das iniciativas da SEM se 

desenvolverem a partir de um tema transversal que, para o presente ano 

assume o mote “Escolhe. Muda. Combina.”, o Município de Chaves promoveu 

o envio de convites para a dinamização de iniciativas, junto de 

parceiros locais que anualmente participam, apoiam e sugerem a 

elaboração de ações que vão ao encontro do tema transversal escolhido.- 

Entre os parceiros locais, para o presente ano, destaca-se o ACES-ATB, 

o Ginásio Clube de Chaves, a Associação Flaviense de Caminheiros e o 

Núcleo de Chaves da Liga dos Combatentes.---------------------------- 

Para além destes apoiantes/participantes na SEM 2015, também está 

prevista a participação da empresa MBAPromo, sediada na área 

metropolitana do Porto.---------------------------------------------- 

3. ATIVIDADES/AÇÕES QUE ENVOLVEM DISPONIBILIZAÇÃO DE VERBAS E OUTROS:- 

No âmbito das solicitações para apoio e participação na SEM, que o 

Município de Chaves enviou aos parceiros locais, foram propostas 

algumas atividades, cujo envolvimento implica disponibilidade 

orçamental por parte do Município de Chaves, nomeadamente:----------- 

- Publicitação das atividades a serem desenvolvidas no âmbito das 

iniciativas Semana Europeia da Mobilidade (SEM) e do Dia Europeu Sem 

Carros (DESC), num orçamento estimado em cerca de 112.50 € + IVA à 

taxa legal em vigor;------------------------------------------------- 

- Apoio às atividades a serem desenvolvidas, num valor estimado em 

cerca de 200 € + IVA à taxa legal em vigor.-------------------------- 

4. ATIVIDADES QUE CARECEM APOIO POR PARTE DE AUTORIDADES POLICIAIS: - 

Para o desenvolvimento de algumas das atividades que irão decorrer ao 

longo da Semana Europeia da Mobilidade, cuja data de comemoração do 

evento europeu decorre entre os próximos dias 16 e 22 de Setembro, 

será necessário o acompanhamento da PSP local, tendo em vista a 

segurança dos seus participantes. ----------------------------------- 

Para tal, apresenta-se a tabela que se segue, indicativa das atividades 

que irão carecer do respetivo apoio de efetivos policiais, formalizado 

através dos serviços municipais competentes:------------------------- 

ATIVIDADE ORGANIZAÇÃO TIPO DE APOIO DATA 

PREVISTA 

3.ª Edição da 

atividade “Bike 

By Night” 

Ginásio Clube 

de Chaves 

Será necessário o 

acompanhamento e 

regulação do 

trânsito, pela PSP. 

18 Setembro 

20h30-22h30 
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Dia Europeu Sem 

Carros 

Município de 

Chaves 

Pretende-se 

promover o 

condicionamento do 

trânsito, para 

comemorar a 

atividade europeia 

“Na Cidade, sem o 

Meu Carro”, na Rua 

de Santo António 

22 Setembro 

08h00-16h00 

Tabela 1 – Atividades que carecem de apoio por parte das entidades 

policiais ---------------------------------------------------------- 

Refira-se que, atendendo à proximidade com o evento SEM 2015, as 

atividades estão sujeitas a alterações, cujas razões são alheias à 

organização por parte dos serviços municipais competentes, bem assim 

como a inserção de novas atividades, propostas por atores locais 

interessados em aliar-se a esta iniciativa europeia.----------------- 

Para o correto decurso das iniciativas expostas na presente tabela, 

as autoridades policiais irão ser atempadamente requisitadas, a título 

de apoio nas iniciativas de índole ambiental e desportivo, 

nomeadamente em caminhadas, garantindo desta forma a segurança dos 

caminheiros participantes. ------------------------------------------ 

5. DIA EUROPEU SEM CARROS:------------------------------------------- 

No próximo dia 22 de Setembro, pretende-se condicionar uma zona ao 

tráfego automóvel, cuja localização será posteriormente aferida. ---- 

Ao longo deste dia, entre as 08h00 e as 16h00, será posteriormente 

aferida uma zona sem tráfego automóvel, destinando-se apenas a 

veículos não motorizados, bem como cargas e descargas de mercadorias 

estritamente necessárias. Para a execução desta atividade, prevê-se 

que os serviços competentes informem os moradores e comerciantes da 

respetiva zona, para que possam atempadamente agilizar com as empresas 

que efetuam os serviços de cargas e descargas de mercadorias 

necessárias ao desenvolvimento das atividades económicas presentes na 

zona condicionada. -------------------------------------------------- 

Para apelar à sensibilidade do público em geral, serão afixados 4 

pendões, em locais previamente definidos para o efeito, e com a 

seguinte mensagem: “Ajude a construir uma cidade saudável e atrativa. 

Ande a pé! A sua saúde agradece! Quem nos visita também! Um apelo da 

Câmara Municipal de Chaves”. ---------------------------------------- 

Os referidos pendões deverão estar expostos ao longo do decurso da 

Semana Europeia da Mobilidade, para uma maior mobilização dos cidadãos 

à prática de uma cidadania ambiental ativa. ------------------------- 

6. PROGRAMA PROVISÓRIO DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER DURENTE A SEM 

2015:--------------------------------------------------------------- 

No sentido de proporcionar uma melhor análise ao programa preliminar 

estabelecido para as iniciativas SEM e DESC para o corrente ano, o 

mesmo segue anexo à presente informação/proposta (ANEXO I), através 

de um quadro no qual se encontram descriminadas as atividades a 

desenvolver, as entidades apoiantes e participantes, bem como a 

estimativa de encargos e a logística envolvida. ---------------------

Refira-se que, considerando tratar-se de um programa preliminar, as 

atividades nele contidas estão sujeitas a alterações, por motivos 

alheios à organização. ---------------------------------------------- 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA DE ATUAÇÃO: ---------------------- 

Atendendo ao facto do Município de Chaves ter aderido ao evento europeu 

Semana Europeia da Mobilidade, desde o ano do seu lançamento, sendo 

este o 15.º ano consecutivo da sua participação; -------------------- 
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Considerando que esta iniciativa é reconhecida, a nível europeu, pela 

sua capacidade de promoção de educação ambiental nos cidadãos, através 

do envolvimento de todos, no sentido de fomentar o desenvolvimento 

sustentável e comportamentos ecológicos; ---------------------------- 

Considerando que foram entretanto estabelecidos contactos com 

parceiros locais que anualmente apoiam a iniciativa europeia, através 

de propostas para o desenvolvimento de atividades dirigidas ao público 

em geral, nas suas temáticas principais, nomeadamente, promoção da 

saúde física através de práticas de mobilidade correta e fomento de 

sociabilização entre os cidadãos; ----------------------------------- 

Considerando a existência de parceiros locais que manifestaram 

interesse em apoiar o evento europeu, juntamente o Município de Chaves, 

representam condições adequadas para a adesão à Semana Europeia da 

Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros para 2015; ---------------------- 

Atendendo ao facto das atividades propostas pelos parceiros locais 

envolverem uma logística e para a qual será necessário o apoio de 

outras unidades orgânicas deste município; -------------------------- 

Considerando que, a atividade que envolve a divulgação das atividades 

inseridas no programa, está sujeita a disponibilidade orçamental por 

parte do Município de Chaves, pois implicam a realização de despesa.- 

Face ao exposto nas considerações finais constantes da presente 

informação, sou a propor, superiormente, a seguinte estratégia 

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

1. Aprovação, por parte do executivo municipal, do programa de 

atividades previstas para a Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu 

Sem Carros 2015, nos moldes e de acordo com o programa anexo à presente 

informação/proposta; ----------------------------------------------- 

2. Assinatura da carta de compromisso, pelo Sr. Presidente da Câmara, 
Arq. António Cabeleira, cuja cópia segue anexa à presente 

informação/proposta, dando assim início ao processo de adesão da 

Câmara Municipal de Chaves à SEM 2015; ------------------------------ 

3. Aprovação da proposta que inclui os parceiros locais para apoio e 
participação na SEM 2015, cujo papel será o de intervir nas iniciativas 

propostas, subordinadas ao tema transversal “Escolhe. Muda. 

Combina.”;---------------------------------------------------------- 

4. Seja aprovada, por parte do executivo municipal, a comemoração do 
“Dia Europeu Sem Carros”, através da atividade ”Na cidade, sem o meu 

carro”; ------------------------------------------------------------ 

5. Que o executivo municipal delibere favoravelmente a realização de 
despesas, referentes à prestação de serviços para a divulgação da 

Semana Europeia da Mobilidade 2015, sendo certo que o valor estimado 

para a referida ação corresponde a 112,50 € + IVA à taxa legal em 

vigor; ------------------------------------------------------------- 

6. Que o executivo municipal delibere favoravelmente a realização de 
despesa, referente a eventual apoio às atividades desenvolvidas, num 

valor estimado em cerca de 200 € + IVA à taxa legal em vigor. ------- 

7. Aprovação do envolvimento de outras unidades orgânicas da câmara 
municipal, bem como outras entidades, cuja participação, no âmbito do 

desenvolvimento de algumas das atividades propostas, é essencial, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

a. Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural, para a colaboração e 
desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática de exercício 

físico dirigidas a um público sénior; ------------------------------- 

b. Gabinete de Protocolo e Comunicação, para divulgação das iniciativas 
e elaboração dos elementos gráficos; -------------------------------- 

c. Divisão de Recursos Operacionais, para o apoio ao nível da cedência 
de material e recursos humanos; ------------------------------------- 
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8. Aprovação da disponibilização dos serviços desta unidade orgânica, 
Divisão de Administração e Fiscalização, no sentido de adotarem a 

coordenação do evento, bem como de estabelecer os contactos com as 

entidades externas envolvidas na participação, apoio e organização das 

atividades propostas, anexas à presente proposta. ------------------- 

Considerando as matérias expostas ao longo da presente informação, 

nomeadamente no que respeita à disponibilização do envolvimento de 

outras unidades orgânicas, e caso haja concordância com a proposta 

aqui exarada, sugere-se que a deliberação tomada relativamente a esse 

assunto, seja encaminhada para as unidades orgânicas e entidades 

mencionadas, com o objetivo das mesmas darem execução ao pedido de 

colaboração, nos termos preconizados. ------------------------------- 

Sendo estas as considerações que, à partida, julgo pertinentes sobre 

o assunto, ---------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 14 de agosto de 2015. --------------------------------------- 

A Técnica Superior (Dra. Cláudia Sofia Rego Martins) ---------------- 

ANEXO I (Modelo de questionário efetuado) --------------------------- 

ANEXO II (Análise aos questionários) -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA 

SANDRA LISBOA DE 2015.08.18. ---------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual deverá ser agendada 

para a próxima reunião do Órgão Executivo, em vista a adoção de 

deliberação nos termos previstos no ponto n.º 9, da presente 

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

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.08.18. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.18. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA FERREIRA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº134/SHSDPC/N.º53/2015. ------------------------ 

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 RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.08.10. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado. ---------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.08.10. ---------------------------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.08.10.--------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº138/SHSDPC/N.º55/2015. ---- 

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 RECURSOS HUMANOS DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2015.08.17. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de 

Departamento, Dr. Marcelo Delgado. ---------------------------------- 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.08.18. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.17. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ÀS CORPORAÇÕES DE 

BOMBEIROS DO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA N. 97/GAP/15. ------------- 

Foi presente, a proposta identificada em epígrafe, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. --- 

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

1. Considerando que foram remetidas a esta Autarquia Local 

solicitações de apoio financeiro, por parte das três Associações de 

Bombeiros existentes no Concelho, a saber: -------------------------- 

a) Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Salvação 

Pública, NIF 501 186 298, através do requerimento anexo a esta 

proposta, com registo de entrada nos serviços administrativos desta 

Autarquia Local n.º 1285, do pretérito dia 03.02.2015; ------------- 

b) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, NIF 

501 103 074, através do requerimento anexo a esta proposta, com registo 

de entrada nos serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 

8926, do pretérito dia 06.08.2015; ---------------------------------- 

c) Associação Flaviense de Bombeiros Voluntários, NIF 501 506 764, 

através do requerimento anexo a esta proposta, com registo de entrada 
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nos serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 9013, do 

pretérito dia 10.08.2015; ------------------------------------------- 

2. Considerando que, atentos aos Planos de Atividades 2015, das 

referidas entidades, os apoios solicitados visam, essencialmente, a 

aquisição e/ou manutenção de viaturas e outros equipamentos, que lhes 

garantam o seu bom desempenho operacional, e ainda a requalificação 

e/ou conservação das respetivas instalações; ------------------------ 

3. Considerando que no âmbito da atividade destas instituições, é 

inquestionável a nobreza da sua missão, nomeadamente, no tocante ao 

combate contra incêndios, socorro às populações em caso de incêndios, 

inundações, desabamentos e catástrofes ou calamidades, bem como 

socorro e transporte de sinistrados e doentes; ---------------------- 

4. Considerando que, perante a importante ação de responsabilidade 

social das instituições em questão, é necessário que as mesmas se 

encontram munidas de um conjunto de meios adequados ao desempenho 

eficaz das suas funções; ------------------------------------------- 

5. Considerando que o papel insubstituível das corporações de 

bombeiros no bem-estar, segurança e proteção de pessoas e bens deste 

concelho, justifica, por si só, todos os apoios que a Câmara Municipal 

lhes possa assegurar; ----------------------------------------------- 

6. Considerando, por último, que, à luz do disposto na alínea u), do 

nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal deliberar sobre a forma de apoia a 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município. ------------------ 

II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima evidenciadas, tomo a 

liberdade de submeter à aprovação do executivo municipal a seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Apoiar financeiramente as instituições em menção, com os seguintes 

montantes: --------------------------------------------------------- 

i) Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Salvação 

Pública - €37.500,00; ---------------------------------------------- 

ii) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago - 

€37.500,00; -------------------------------------------------------- 

iii) Associação Flaviense de Bombeiros Voluntários – € 37.500,00. --- 
b) Caso a presente proposta venha a merecer a aprovação por parte do 

executivo municipal, dever-se-á promover a devida publicação de tal 

liberalidade e para o fim em vista, em jornal e/ou em boletim 

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

c) Dar conhecimento às entidades peticionárias: ------------------- 

i. Do teor da decisão administrativa tomada; ---------------------- 

ii. Da obrigatoriedade de apresentação, a fim de consubstanciar o 
apoio financeiro, da Certidão comprovativa da situação regularizada 

perante a Segurança Social e da Certidão comprovativa da situação 

tributária regularizada; -------------------------------------------- 

iii. Do compromisso de apresentação de relatório parcelar sobre a 

execução das ações desenvolvidas com indicação da afetação do recurso 

financeiro concedido. ----------------------------------------------- 

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

classificação económica: 08070101; --------------------------------- 

e) Por último, se a decisão for favorável, remeter a presente 

proposta ao Departamento de Coordenação Geral para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 12 de agosto de 2015 --------------------------------------- 

O Vice - presidente da Câmara Municipal, --------------------------- 

(Arq. Carlos Penas) ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. 

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

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

Seguidamente, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, 

Senhor Eng. João Adérito Moura Moutinho, tendo pugnado pelo dever de 

apresentação, por parte das corporações de Bombeiros, de informação, 

sobre os seus orçamentos, recursos humanos, e materiais que estão à 

sua disposição. ----------------------------------------------------- 

Por outro lado, dever-se-ia fazer uma discriminação positiva, 

relativamente à concessão destes apoios, até porque as corporações de 

bombeiros não têm, obrigatoriamente, os mesmos custos operacionais e 

o mesmo desempenho. ------------------------------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Senhor Presidente da Câmara, para 

referir que os bombeiros flavienses apresentaram uma candidatura ao 

programa nacional, tendo em vista a requalificação do seu quartel. -- 

A autarquia assumiu a responsabilidade de financiar tal projeto, 

verificando-se a aprovação de tal candidatura, na componente não 

financiada pelo programa nacional. ---------------------------------- 

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

Por último, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, para solicitar informação sobre 

a pintura, em cor amarela, do lancil localizado em frente a um Stand 

de automóveis, instalado na zona industrial, em frente ao quartel dos 

bombeiros. --------------------------------------------------------- 

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

Em resposta ao pedido de informação, que antecede, o Senhor Presidente 

da Câmara manifestou a sua intenção no sentido de encaminhar este 

assunto, para a fiscalização municipal, em vista ao apuramento dos 

factos descritos pelo Senhor Vereador e adoção das devidas medidas.-- 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

1. (I) – PROPOSTAS:(I) ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO 

URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE CHAVES, APROVADA POR DELIBERAÇÃO DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL EM REUNIÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2013, SANCIONADA 

PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM 27 DE FEVEREIRO DE 2013.---------------- 

(II) PREPARAÇÃO DA CANDIDATURA DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO DE CHAVES A SUBMETER, ATRAVÉS DO “AVISO EIDT-99-2015-03”, AO 

“EIXO 5. SISTEMA URBANO” DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE.-

INFORMAÇÃO Nº 41/DSC/2015-------------------------------------------- 

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

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. --- 

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO-----------------------------------------

1.1- A presente informação visa submeter à consideração superior as 

seguintes propostas correlacionadas:--------------------------------- 

(i) Proposta de alteração à delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Chaves, com o intuito de articular a 

estratégia de reabilitação urbana traduzida nos documentos que lhe 

deram forma (Masterplan do centro histórico de Chaves | Proposta de 
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Delimitação da ARU | Projeto de Operação de Reabilitação Urbana), com 

as condições de financiamento dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI) “Portugal 2020”, cujo modelo de governação está 

regulado no Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de Setembro1, e demais 

diplomas subsidiários de regulamentação específica dos vários Fundos 

e programas operacionais.--------------------------------------------

No caso individual e concreto, esta iniciativa procura ajustar a área 

territorial da ARU de forma a tirar o máximo partido das condições de 

financiamento previstas no “Aviso EIDT-99-2015-03”, pelo qual são 

apresentadas as candidaturas de “Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU) e respetivos Instrumentos de Planeamento 

de suporte à mobilização das Prioridades de Investimento previstas no 

“Eixo 5. Sistema Urbano” do Programa Operacional Regional do Norte.—

(ii) Proposta de decisão de preparação da candidatura do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Chaves, a submeter, através 

do “Aviso EIDT-99-2015-03”, ao “Eixo 5. Sistema Urbano” do Programa 

Operacional Regional do Norte.--------------------------------------- 

2. JUSTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO CONJUNTA DAS DIVISÕES DE SALVAGUARDA DO 

CENTRO HISTÓRICO, DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DE 

SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE.---------------------------------- 

2.1  Como se explicará no ponto 5.1 os “Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU), abrangem matérias dos seguintes 

âmbitos:------------------------------------------------------------ 

(i)  Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os 

tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a 

promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de 

adaptação relevantes para a atenuação;------------------------------- 

(ii)  Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a 

revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais 

abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do 

ar e a promover medidas de redução de ruído;------------------------- 

(iii) Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das 

comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.”--------------- 

2.2  Tais âmbitos abrangem áreas de intervenção municipal cuja 

operacionalização está confiada, essencialmente, às seguintes unidades 

orgânicas:---------------------------------------------------------- 

 DGOT- Divisão Gestão e Ordenamento do Território--------------- 

 DSCH- Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico--------------- 

 DRHAS- Divisão de Recursos Humanos e de Ação Social------------ 

2.3 Por outro lado, a gestão de candidaturas neste quadro comunitário 

do Portugal 2020 está sob a responsabilidade da Divisão de 

Sustentabilidade e Competitividade.---------------------------------- 

2.4 Como as ações de maior expressão, incidentes na ARU, se enquadram 

no âmbito das competências da DGOT e DSCH, e como a coordenação da 

candidatura do PEDU cabe à DSC, entendeu-se ser conveniente que as 

três unidades elaborassem a presente informação, sem prejuízo da 

envolvência da DRHAS nas matérias de âmbito social, cujas ações se 

projetam maioritariamente nos bairros sociais.-----------------------  

3 ANTECEDENTES RELACIONADOS COM A ARU/ORU (vigente)-------------- 

3.1 Para efeitos de elaboração do Masterplan foi celebrado um 

contrato com a empresa Quaternaire Portugal, Consultoria para o 

Desenvolvimento, S.A., em 16-01-2012, cuja prestação de serviços foi 

dividida em duas fases:---------------------------------------------- 

                                                           
1 Diário da República, 1.ª série — N.º 176 — 12 de setembro de 2014.- 
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 1.ª Fase – Definição de uma “Área de Reabilitação Urbana” no 

centro histórico de Chaves;------------------------------------------ 

 2.ª Fase – Definição dos Instrumentos de Execução da Operação de 

Reabilitação Urbana e respetivas ações de sensibilização.------------ 

3.2 A 1.ª Fase: A delimitação da Área de Reabilitação Urbana de 

centro histórico de Chaves foi aprovada pela Assembleia Municipal de 

Chaves, reunida em sessão ordinária no dia 27 de Fevereiro de 2013, 

na sequência da aprovação da proposta da DOTDU em reunião ordinária 

da Câmara Municipal de Chaves a 21 de Janeiro de 2013. Essa aprovação 

foi publicitada no sítio do município de Chaves na internet, por 

intermédio de um aviso datado de 21 de março de 2013 e por intermédio 

do Aviso n.º 4653/2013, publicado no Diário da República de 5 de abril 

de 2013.------------------------------------------------------------ 

3.3 A 2.ª Fase: Em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 

19 de junho de 2014 foi deliberado aprovar a Operação de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Chaves; esta deliberação foi 

posteriormente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sessão 

ordinária realizada no dia 27 de junho de 2014, e deliberado dar inicio 

à sua discussão pública.--------------------------------------------- 

3.4 A discussão pública da Operação de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Chaves foi publicitada no sítio do município de Chaves 

na internet, num jornal local e por intermédio do Aviso n.º 983/2014, 

publicado no Diário da República de 2 de setembro de 2014. ---------- 

4 JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAR O LIMITE DA ARU FACE AO 

“AVISO EIDT-99-2015-03”--------------------------------------------- 

4.1  Razões decorrentes da monitorização do processo de implementação  

4.1.1 Após a delimitação da ARU, e em diversas circunstâncias, o 

desenho de estratégias abrangentes para a revitalização de diversas 

atividades que estavam previstas na respetiva ORU obrigou a focar a 

atenção para as zonas ribeirinhas adjacentes. A articulação da oferta 

em aspetos como os serviços (alojamento, estabelecimentos de 

restauração e bebidas) e comércio, e equipamentos públicos, 

nomeadamente em áreas relacionadas com o lazer e o turismo, será feita 

de forma mais eficaz, no âmbito da ARU, se incluir a área adjacente 

ao rio Tâmega.------------------------------------------------------- 

4.1.2 Complementarmente a perceção dos residentes e dos visitantes, 

conforme pôde ser confirmado nos “Estudos de Monitorização de Impactos 

da Valorização do Património no Turismo e nas Comunidades Educativas 

da Região” realizado pela CETRAD/UTAD no âmbito do programa “Chaves 

Monumental”, tende a associar a imagem do centro histórico de Chaves 

com as áreas ribeirinhas adjacentes, dos dois lados do rio, percebendo-

os como uma única entidade.------------------------------------------ 

4.1.3 Sendo a ponte romana o elemento que, de uma forma mais evidente, 

estabelece essa ligação, esta estende-se de uma forma muito forte até 

às Caldas e ao Tabolado, também é de prever que essa identificação se 

venha a desenvolver para montante, em direção ao Museu Nadir Afonso, 

até aos espaços de estacionamento anexos à ponte de São Roque.------- 

4.1.4 Assim, a ampliação da ARU tem como objetivo não o impacto direto 

nas edificações privadas existente na área a ampliar, mas na 

necessidade de articular o desenho e o uso do espaço público e dos 

equipamentos aí presentes no âmbito mais abrangente do centro 

histórico, assim como envolver as atividades económicas presentes 

nessa área nas ações previstas na ORU, que para o efeito, deverá ser 

revista face à nova delimitação.------------------------------------- 

4.2 Razões decorrentes da conveniência em ajustar a estratégia da 

ARU às condições do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano------ 
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4.2.1 Em coerência com a lógica de organização e acesso aos fundos 
comunitários, que se encontra traduzida no Acordo de Parceria e nos 

respetivos Programas Operacionais, nomeadamente no que respeita às 

Abordagens Integradas para o Desenvolvimento Territorial (AIDT), 

encontra-se definido que os municípios que correspondem a centros 

urbanos de nível superior devem apresentar, sob forma de candidatura, 

um Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), com vista a 

acederem à contratualização com o respetivo Programa Operacional 

Regional as Prioridades de Investimento (PI) a seguir identificadas, 

inscritas no Eixo Urbano:-------------------------------------------- 

a) PI 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para 

todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, 

incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e 

medidas de adaptação relevantes para a atenuação;-------------------- 

b) PI 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente 

urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas 

industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a 

poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído;------------- 

c) PI 9.8 - Concessão de apoio à regeneração física, económica e 

social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.”---- 

4.2.2 Tal Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) constitui, 
assim, o instrumento de programação que suporta as propostas 

(projetos/ações) que dão concretização à estratégia definida a nível 

municipal, cabendo à Autoridade de Gestão, neste caso à CCDR-N, a 

responsabilidade de avaliação dos PEDU, sendo aprovados na sequência 

de um processo de seleção concorrencial.----------------------------- 

4.2.3 De acordo com as orientações técnicas, legais e procedimentais 
publicadas para elaboração dos PEDU, este deve constituir o elemento 

mobilizador e integrador da estratégia definida ao nível de três 

Instrumentos de Planeamento, nomeadamente:---------------------------  

a) PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, com âmbito 

territorial ao nível da nível NUTS III - Alto Tâmega. Este Plano, a 

contratar através da CIM-Alto Tâmega, definirá a estratégia global de 

intervenção em matéria de organização das acessibilidades e gestão da 

mobilidade dos vários municípios que integram esta NUT. A nível 

municipal, deverá ser desenvolvido um plano complementar específico 

que defina as componentes operacionais de mobilidade urbana 

sustentável do próprio concelho.------------------------------------- 

b) PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana, com âmbito territorial 

incidente nos centros históricos, zonas ribeirinhas ou zonas 

industriais abandonadas, dentro de uma Área Reabilitação Urbana (ARU), 

podendo existir uma ou mais ARU. Estas ARU podem localizar-se em 

qualquer centro urbano, correspondendo o centro urbano ao solo urbano 

que determina o perímetro urbano identificado em PDM ou aos aglomerados 

rurais em solo rústico a regulamentar através de plano de pormenor.--  

c) PAICD - Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas, 

com delimitação territorial correspondente a pequenas áreas 

inframunicipais, este Plano deve desenvolver a sua estratégia 

focalizada na comunidade residente, nomeadamente nas comunidades 

desfavorecidas, visando a definição das operações de regeneração 

física, económica e social a realizar nos bairros críticos do 

território municipal, tendo as intervenções ao nível físico, a 

existir, que ser acompanhadas com intervenções de natureza social. Em 

termos territoriais estas intervenções podem não ser só circunscritas 

à ARU.-------------------------------------------------------------- 

4.2.4 Embora as ações compreendidas na PI 4.5, correspondentes ao PMUS 
- Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e as ações compreendidas na 
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PI 9.8, correspondentes ao PAICD - Plano de Ação Integrado para as 

Comunidades Desfavorecidas, possam projetar-se em áreas fora da ARU, 

já as ações compreendidas na PI 6.5, PARU - Plano de Ação de 

Regeneração Urbana só podem desenvolver-se, segundo o “Aviso EIDT-99-

2015-03”, numa “área territorialmente delimitada, incidindo em espaços 

inframunicipais das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) criadas ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela 

Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, em concreto centros históricos, zonas 

ribeirinhas ou zonas de conversão de zonas industriais abandonadas”.- 

4.2.5 Segundo a nota de rodapé (2) do referido aviso “para este efeito 
considera-se que uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) corresponde à 

área como tal definida nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 

alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro, podendo a área encontrar-se em processo 

de delimitação como ARU, desde que, neste último caso, o início do 

processo tenha sido aprovado pela Câmara Municipal e seja concluído 

no prazo de 1 ano”.-------------------------------------------------- 

4.2.6 Como existem ações que se consideram passíveis de financiamento2, 
por serem enquadráveis na PI 6.5, PARU - Plano de Ação de Regeneração 

Urbana, que visam viabilizar intervenções em equipamentos e espaço 

público, que se localizam em áreas adjacentes à atual ARU, mas 

interdependentes dela em termos morfológicos e funcionais, entende-se 

ser justificável e necessário produzir uma ampliação da ARU, conforme 

justificação que é desenvolvida na proposta anexa à presente 

informação, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida.--------- 

5. PROPOSTA DE CANDIDATURA DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO DE CHAVES “AVISO EIDT-99-2015-03”----------------------------- 

5.1 CARATERÍSTICAS ESSENCIAIS DO PEDU------------------------------ 

5.1.1 Em coerência com o estabelecido pelo “AVISO EIDT-99-2015-03”, o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano deve estabelecer as 

principais orientações estratégicas, em coerência com a Estratégia 

Integrada de Desenvolvimento Territorial desenvolvida no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), recentemente 

aprovada pela Autoridade de Gestão, devendo ser sinalizados os 

principais problemas e prioridades para o respectivo território, 

visando enfrentar os desafios económicos, ambientais, climáticos, 

demográficos e sociais das zonas urbanas.---------------------------- 

5.1.2. Segundo tal aviso o PEDU deve incluir a seguinte estrutura: 

A. Diagnóstico------------------------------------------------------ 

B. Objetivos e definição da estratégia;------------------------------ 

C. Identificação das prioridades de investimento;-------------------- 

D. Componentes dos planos de ação aplicáveis:------------------------  

(i) PMUS- Plano de Mobilidade Urbana Sustentável;-------------------- 

(ii) PARU- Plano de Ação de Regeneração Urbana;---------------------- 

(iii) PAICD- Plano de Ação Integrado para as comunidades 

Desfavorecidas;----------------------------------------------------- 

E. Resultados esperados, fatores críticos de sucesso e 

interdependências.-------------------------------------------------- 

F. Modelo de governação.--------------------------------------------- 

5.1.3 No que respeita ao PMUS (componente do concelho de chaves), 

podem-se contemplar ações enquadráveis nas tipologias abaixo 

                                                           
2 Sujeitas, evidentemente, a escrutínio por parte da Autoridade de 

Gestão, a quem compete apreciar o mérito da candidatura, segundo uma 

grelha de critérios estabelecida, e cuja aprovação dependerá ainda de 

uma fase negocial. -------------------------------------------------- 
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indicadas, integradas na PI-4.5 - Promoção de estratégias de baixo 

teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as 

zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal 

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

(I) O incremento dos modos suaves (bicicleta e pedonal), através da 

construção de ciclovias ou vias pedonais;---------------------------- 

(ii) Reforço da integração multimodal para os transportes urbanos 

públicos coletivos de passageiros através da melhoria das soluções de 

bilhética integrada;------------------------------------------------ 

(iii) Melhoria da rede de interfaces de transportes urbanos públicos 

coletivos, tendo em especial atenção a qualidade do serviço prestado, 

as suas acessibilidades aos peões e bicicletas, a sua organização 

funcional e a sua inserção urbana no território, tendo em vista o 

reforço da utilização do transporte público e dos referidos modos 

suaves não motorizados;---------------------------------------------- 

(iv) Estruturação de corredores urbanos de procura elevada, 

nomeadamente, priorizando o acesso à infraestrutura por parte dos 

transportes públicos e dos modos suaves, criando nomeadamente 

corredores específicos “em sítio próprio”;--------------------------- 

(vi) Apoio ao desenvolvimento e aquisição de equipamento para sistemas 

de gestão e informação para soluções inovadoras e experimentais de 

transporte adequadas à articulação entre os territórios urbanos e os 

territórios de baixa densidade populacional, incluindo para as 

soluções flexíveis de transporte com utilização de formas de energia 

menos poluentes.---------------------------------------------------- 

5.1.4 No que respeita ao PARU, podem-se contemplar ações enquadráveis 

nas tipologias abaixo indicadas, integradas na PI-6.5 - Adoção de 

medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, 

incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover 

medidas de redução de ruído, designadamente:------------------------- 

(i) Reabilitação integral de edifícios (com prioridade para os 

edifícios com idade igual ou superior a 30 anos), nomeadamente 

destinados à habitação, aos equipamentos de uso público, ao comércio 

e/ou aos serviços;--------------------------------------------------- 

(ii) Reabilitação e reconversão de unidades industriais abandonadas, 
designadamente destinadas à habitação, aos equipamentos de uso 

público, ao comércio e/ou aos serviços;------------------------------ 

(iii) Recuperação, expansão e valorização de sistemas e estruturas 
ecológicas urbanas e de infraestruturas verdes;---------------------- 

(iv) Reabilitação de espaço público, desde que integrada na 

reabilitação do conjunto edificado envolvente;----------------------- 

(v) Qualificação do espaço público--------------------------------- 

(vi) Demolição de edifícios visando a criação de espaços públicos, 
desde que integrada na reabilitação do conjunto edificado envolvente; 

(vii) Desenvolvimento de experiências inovadoras e de ações-piloto no 
âmbito do desenvolvimento urbano sustentável;------------------------ 

(viii) Elaboração de estudos e planos de qualidade do ar e de 

redução do ruído à escala urbana;------------------------------------ 

(ix) Monitorização da qualidade do ar e do ruído, envolvendo o apoio 
à aquisição de equipamentos, com integração e disponibilização no 

sistema nacional de informação (QualAr).----------------------------- 

5.1.5 No que respeita ao PAICD, podem-se contemplar ações enquadráveis 

nas tipologias abaixo indicadas, integradas na PI 9.8 - Concessão de 

apoio à regeneração física, económica e social das comunidades 

desfavorecidas em zonas urbanas e rurais, designadamente------------- 
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(i) Reabilitação e qualificação urbanística (incluindo habitação, 

arranjo do espaço público, eliminação de barreiras físicas 

condicionantes da mobilidade de população portadora de deficiência, 

programas de higiene e salubridade urbana) -------------------------- 

(ii) Refuncionalização de equipamentos públicos (com potencial elevado 

de acolhimento de funções sociais ou económicas) e de áreas urbanas 

degradadas---------------------------------------------------------- 

5.2 DOTAÇÃO FINANCEIRA E PERCENTAGEM DE COMPARTICIPAÇÃO------------ 

5.2.1 As propostas de PEDU devem ter em conta as dotações programadas, 

para a totalidade do período de programação, para o Eixo Urbano de 

cada PO, que no caso do PO Norte 2020 são as seguintes:-------------- 

PI-4.5.  FEDER209.277.052€ -------------------------------------- 

PI-6.5.  FEDER102.868.742€ -------------------------------------- 

PI-9.8.  FEDER72.608.789€ --------------------------------------- 

5.2.2  Uma vez que o município de Chaves concorrerá com mais 29 

municípios, admite-se que o valor global do investimento a candidatar 

se situe num intervalo compreendido entre os 8.977.606€e os 

16.672.698€, tendo com base média de referência os 12.825.152,75€ 

(6.975.901,73€ + 3.428.958,06€ + 2.420.292,96€).--------------------- 

5.2.3 Contudo, uma vez que que o processo de aprovação da candidatura 

passa por uma fase negocial, poderá ser conveniente incluir todas as 

ações que se considerem prioritárias para um horizonte temporal 

alargado, incluindo algumas com enquadramento menos seguro, e 

ultrapassando o valor máximo de investimento expectável, uma vez que 

só em presença de todas as candidaturas é que a Autoridade de Gestão 

decidirá as ações mais relevantes face aos objetivos de âmbito 

nacional.----------------------------------------------------------- 

5.2.4  A taxa de cofinanciamento dos fundos para todas as ações 

que venham a fazer parte do PEDU será de 85%.------------------------ 

5.3 PROGRAMAÇÃO DA CANDIDATURA------------------------------------ 

5.3.1 Segundo o “AVISO EIDT-99-2015-03”, as candidaturas do PEDU 

poderão ser apresentadas até às 18 horas de dia 10 de setembro de 

2015, sendo o prazo limite para a decisão e publicação da aprovação o 

que se encontra previsto no nº.1 do artigo 20º. do Decreto-Lei nº. 

159/2014, de 27 de outubro, ou seja, 60 dias úteis, a contar da data 

limite para a respetiva apresentação.-------------------------------- 

5.3.2 O processo de avaliação envolve duas fases:-------------------- 

(i) A primeira fase compreende a análise global de coerência e 

qualidade do PEDU, tendo presente a Estratégia Integrada de 

Desenvolvimento Territorial já reconhecida e a ambição proposta em 

matéria de investimento, metas e resultados, e sistema de governação, 

monitorização e avaliação.------------------------------------------- 

(ii) A segunda fase corresponde à negociação da configuração e 

razoabilidade dos investimentos, dos compromissos em termos de metas 

e resultados, e da capacidade de concretização do PEDU. É realizada 

por cada Autoridade de Gestão do programa financiador com o Município 

em causa. Nesta fase negocial poderá ser ajustado o conteúdo do plano 

à ambição e capacidade de concretização, assim como à realização dos 

objetivos e metas dos programas financiadores, bem como às respetivas 

disponibilidades financeiras.--------------------------------------- 

5.3.3 A decisão final de aprovação dos PEDU por parte de cada Autoridade 

de Gestão do programa financiador inclui:---------------------------- 

a) As competências delegadas por cada Autoridade de Gestão (tendo por 

base o previsto no texto dos PO e nos termos do artigo 126.º do 

Regulamento Específico), sendo os custos associados ao exercício 

dessas competências financiáveis no âmbito da assistência técnica dos 

respetivos PO;------------------------------------------------------ 
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b) Os montantes e o calendário dos financiamentos;------------------- 

c) Os compromissos assumidos em termos de investimentos, metas e 

resultados;--------------------------------------------------------- 

d) Os instrumentos e mecanismos de liderança, participação, prestação 

de contas, acompanhamento, supervisão, monitorização, avaliação e 

auditoria;---------------------------------------------------------- 

e) Eventuais condicionantes da decisão.------------------------------ 

5.4 PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS À 

FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA------------------------------------------ 

5.4.1 O prazo limitado concedido para a elaboração dos estudos e 

apresentação da candidatura, conjugado com a diversidade e 

complexidades dos estudos associados aos referidos estudos/planos 

(PEDU, PMUS, PARU e PAICD) e a ocupação dos serviços com outras 

candidaturas, determinou a decisão adotada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, por despacho de 19 de junho de 2015, exarado sobre a informação 

21/DSC/2015, de 17 de junho de 20153, de contratar os estudos tendentes 

à formalização da referida candidatura, incluindo os três Instrumentos 

de Planeamento referidos anteriormente:------------------------------ 

(i) Plano de Mobilidade Urbana Sustentável;------------------------ 

(ii) Plano de Ação de Regeneração Urbana;--------------------------- 
(iii) Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas----- 
5.4.2 Para além da elaboração/desenvolvimento dos estudos acima 

mencionados, inclui-se na contratação a assessoria técnica de suporte 

à fundamentação, instrução, formalização e submissão da candidatura 

em causa e dos respectivos Instrumentos de Planeamento, bem como o 

acompanhamento do processo até à aprovação do mesmo por parte da 

Autoridade de Gestão.------------------------------------------------ 

5.4.3 A decisão de contratar os estudos e assessoria concretizou-se 
através do procedimento de Ajuste Direto n.º 24/SC/2015 com base no 

disposto sobre a matéria na alínea a), do n.º 1, do artigo 16.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP).--------------------------------- 

5.4.4 Nos termos do disposto nos artigos 113.º e 115.º do Código dos 
Contratos Públicos, foram convidadas seis empresas para apresentarem 

as suas melhores condições contratuais para a referida prestação de 

serviços:----------------------------------------------------------- 

- Geoatributo - Planeamento e Ordenamento do Território-------------- 

- GIPP-Gestão Integrada de Projetos e Planeamento, Lda---------------  

- Quaternaire Portugal-----------------------------------------------  

- SPI-Sociedade Portuguesa de Inovação-------------------------------  

- IG-FORMA - Consultores de Gestão e Formação Profissional----------- 

- SPA Consultoria---------------------------------------------------- 

5.4.5 Deste procedimento resultou a adjudicação dos serviços à empresa 
SPI- Sociedade Portuguesa de inovação, que apresentou o menor preço, 

critério único de seleção da melhor proposta, tendo-se celebrado o 

respetivo contrato em 29 de julho de 2015, com honorários no valor de 

18.000,00€ (dezoito mil euros) mais IVA (ver cópia do contrato em 

anexo).------------------------------------------------------------- 

5.4.6 Importa referir que tal prestação de serviços poderá ser objeto 
de financiamento, a 85%, através de uma candidatura que os serviços 

da DSC já estão a preparar e brevemente submeterão à consideração 

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

                                                           
3 Ao abrigo da deliberação tomada em Reunião de Câmara de 5 de junho 

de 2015, que aprovou a Proposta n.º 73/GAP/2015, de 1 de junho de 

2015, que consubstanciou a “autorização genérica para celebração de 

contratos de aquisição de serviços, de acordo com o artigo 4.º, da 

Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio”. ------------------------------ 
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6. PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------  

6.1  Considerando que a publicação do “Aviso EIDT-99-2015-03” (15 de 

junho) abriu a possibilidade do município de Chaves formalizar uma 

candidatura para acesso a fundos comunitários, visando a 

implementação, até 2020, de um PEDU- Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano;--------------------------------------------- 

6.2 Considerando que tal PEDU mobiliza as Prioridades de Investimento 

(PI) previstas no “Eixo 5.Sistema Urbano”, do Programa Operacional 

Regional do Norte, nomeadamente: Mobilidade Urbana Sustentável (PI 

4.5), Regeneração Urbana (PI 6.5) e Regeneração Urbana associada a 

comunidades desfavorecidas (PI 9.8);--------------------------------- 

6.3 Considerando que, para o efeito, já foram contratados os 

respetivos estudos e a necessária assessoria técnica, conforme se 

justificou e descreveu no ponto 5.4 desta informação, e consta no 

contrato anexo;----------------------------------------------------- 

6.4 Considerando que para melhor aproveitamento das oportunidades de 

financiamento comunitário do referido PEDU, nomeadamente para 

contemplar ações de relevante interesse para a melhoria da urbanidade 

da área de influência do Centro Histórico, se deve ampliar a área da 

atual ARU vigente, conforme se referiu no ponto 4.2 desta informação 

e melhor se justifica na proposta anexa;----------------------------- 

6.5 Considerando que nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º 

do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei 

no 307/2009, de 23 de Outubro, na redação que foi conferida pela Lei 

n.º 32/2012, de 14 de agosto, “O disposto no presente artigo é 

aplicável à alteração da delimitação de uma área de reabilitação 

urbana”;------------------------------------------------------------ 

6.6 Considerando que, nos termos do n.º 1 do referido artigo, “a 

delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal”.------------- 

6.7 Considerando que, nos temos do n.º 2 do mesmo artigo, “a proposta 

de delimitação de uma área de reabilitação urbana é devidamente 

fundamentada e contém:----------------------------------------------- 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios 

subjacentes à delimitação da área abrangida e os objetivos 

estratégicos a prosseguir;------------------------------------------- 

b) A planta com a delimitação da área abrangida;--------------------- 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, 

nos termos da alínea a) do artigo 14.º------------------------------- 

6.8 Considerando que tal proposta vai anexa à presente informação;- 

6.9 Considerando que para efeitos da submissão da candidatura, no 

que respeita à componente do Plano de Ação de Regeneração Urbana 

(PARU), segundo o estabelecido no item ii, do ponto 5.1.2., do “AVISO 

EIDT-99-2015-03”, o mencionado plano incide nas Áreas de Reabilitação 

Urbana (ARU) delimitada(s) nos termos do RJRU - Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 

alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto), ou em ARU em processo 

de delimitação, desde que o início do processo esteja aprovado pela 

Câmara Municipal e seja concluído no prazo de um ano;---------------- 

6.10  Considerando que, segundo as regras do referido aviso, no caso 

concreto de Chaves, basta que órgão executivo aprove a alteração da 

área da ARU vigente, e se complete a respetiva aprovação, por parte 

da Assembleia Municipal, durante um ano.----------------------------- 

6.11 Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Diretor de Departamento de 

Coordenação Geral que se submeta a presente proposta à consideração 

do Sr. Presidente da Câmara, Arq. António Cabeleira, para adoção da 

seguinte estratégia procedimental:----------------------------------- 
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a) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de Outubro, na redação que foi conferida pela Lei n.º 32/2012, de 

14 de agosto, submeta a presente proposta e seus anexos a reunião do 

Executivo Municipal para deliberar no sentido de submeter à Assembleia 

Municipal a proposta de “Alteração da delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, aprovada por 

deliberação do Executivo Municipal em reunião de 21 de janeiro de 

2013, sancionada pela Assembleia Municipal em 27 de fevereiro de 2013”; 

b) Concomitantemente o Executivo Municipal decida formalmente 

promover a preparação da candidatura do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano de Chaves, a submeter, através do “Aviso EIDT-

99-2015-03”, ao “Eixo 5. Sistema Urbano” do Programa Operacional 

Regional do Norte.--------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.17. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.17. ------------------------------------ 

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

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

proposta supra. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----- 

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

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, para apresentar a seguinte declaração: ------ 

Embora votando favoravelmente à aprovação da proposta, é sua convicção 

que a mesma tem uma visão do centro histórico de Chaves muito fechada 

aos princípios do século XX. ---------------------------------------- 

Tal visão deveria ser mais ampla, sendo certo que há valores 

arquitetónicos que, desde já, podem e devem ser promovidos. --------- 

Pela dinâmica económica da cidade, poder-se-ia admitir uma delimitação 

mais alargada da zona de intervenção da “ARU”. ---------------------- 

A proposta peca por falta de ambição na dimensão da delimitação da 

“ARU”, a qual deveria ser mais vasta, o referido aumento na delimitação 

não é feito porque o Município está em situação financeira difícil, 

não podendo, em favor dos munícipes, diminuir a receita de impostos 

municipais, nem abster-se de custos máximos nos licenciamentos. ----- 

 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA. ------------------- 

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.º3. ---- 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------- 
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3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ARQ. CASTANHEIRA PENAS. ---------------- 

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.º4. ---- 

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

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

 

 

3.3. JOAQUIM PIRES - PEDIDO DE REVOGAÇAO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENGª BRANCA FERREIRA DE 

22/07/2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Sr.º Joaquim Pires e outro, apresenta sob requerimento n.º 1035/15, 

pedido de anulação do requerimento n.º 1671/14, do processo n.º 96/14, 

referente a emissão de certidão de destaque, de um prédio rústico 

inscrito na matriz com o n.º 1209 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 103/19880428, situada no lugar de São Mateus 

– Santo Estevão, freguesia de Santo Estevão no concelho de Chaves.--- 

Foi emitida por esta Edilidade, Certidão de destaque em cumprimento 

da deliberação da Câmara Municipal de Chaves, datada de 2014/10/24.-- 

O requerente solicita anulação da Certidão de destaque emitida em 

2014/12/01, entregando o original levantada nesta Edilidade.--------- 

Compulsado o processo e verificando á priori que não existe prejuízo 

para terceiros, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere, face ao 

requerido, revogar a ato administrativo, praticado em reunião da 

Câmara Municipal de Chaves, datada de 2014/10/24, que levou á emissão 

da certidão de destaque cujo original foi entregue.------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10.08.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Atento o conteúdo da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adotada deliberação no sentido da revogação do 

ato administrativo praticado pela Câmara Municipal em sua reunião de 

24/10/2014. -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.17.----------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.17. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. CARRICO E ALVES LDA. - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ALVARÁ - INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ARQª DORA VIDEIRA 

DE 31/07/2015. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------  

1. Os requerentes acima referidos, na qualidade de proprietários de 

todos os lotes, solicitaram através de requerimento 556/15 de 
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10/04/2015, alterações ao Loteamento sito no lugar do Lombo titulado 

pelo Alvará n.º 16/88 em nome de Luísa Rocha Barros e Outros; ------- 

1.1. Com os elementos apresentados os requerentes pretendem: ------- 
Alterar o acesso ao loteamento, passando a ser de “uso exclusivo dos 

utentes ou moradores” introduzindo um portão de acesso ao mesmo e 

“passando a ter características de condomínio privado”;-------------- 

Alterar a capacidade construtiva do Lote n.º3, passando pela 

eliminação de todos os anexos adjacentes às habitações em todos os 

lotes, perfazendo um total de 390m2;--------------------------------- 

2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

2.1. Em 2010 os ora requerentes solicitaram um segundo pedido de 
alterações às condições de licença da operação de loteamento, titulada 

pelo Alvará n.º 16/88, sita no Lugar do Lombo, na Freguesia de Vilar 

de Nantes, em Chaves, que tinha em vista:---------------------------- 

O aumento do n.º de lotes – passando de 14 lotes para 15 lotes (do 

resultado da diminuição e reconfiguração da área do lote n.º 3. A 

alteração ao numero de lotes, levou à criação do lote n.º 15 com a 

área de 641,00m2 e destinado a comércio;----------------------------- 

Aumento da área total de implantação em 300,00m2 – passando de 

1.881,10m2 para 2.181,10 m2;----------------------------------------- 

Aumento da área total de construção para efeitos de IC em 25,00m2 – 

passando de 4.885,00m2 para 4.910,00m2;------------------------------ 

Aumento da área a ceder para domínio público em 616,00m2 passando de 

2.759,00m2 para 3.375,00m2, do resultado da diminuição das áreas dos 

lotes n.º1, n.º2, n.º3 n.º 4 e n.º 5;--------------------------------  

Exclusão dos anexos existentes nos lotes n.º 1, n.º 2 e n.º4 a n.º 14, 

passando a respetiva área de construção para o lote n.º 15;---------- 

Alteração da configuração geométrica das áreas dos lotes e das áreas 

de cedência ao domínio público, relativamente ao 1.º aditamento do 

alvará n.º 16/88;---------------------------------------------------- 

2.2. Foram aprovadas as referidas alterações e apresentados os 

projetos de infraestruturas referentes às alterações acima descritas 

que culminou com informação técnica datada de 10/10/2011 solicitando 

elementos e suspendendo o procedimento;------------------------------ 

2.3. Nunca foi dado cumprimento à referida informação técnica, pelo 
que o aditamento que se mantinha/mantém válido é o 1º aditamento ao 

Alvará de loteamento 16/88, emitido em 26/03/2008;------------------- 

2.4. Este 1º Aditamento visava ordenar o loteamento em 14 lotes, 13 
dos quais destinados a habitações unifamiliares e 1 lote destinado a 

armazém;------------------------------------------------------------ 

3. Análise do Pedido/Parecer-------------------------------------- 

3.1. O presente pedido pretende, conforme referido no ponto 1.2 da 
presente informação, colocar um portão no acesso aos lotes, aumentar 

a área de construção do lote 3 eliminando os anexos previstos nos 

restantes lotes;----------------------------------------------------  

3.2. Face ao solicitado cumpre informar que no que se refere à 

transferência de capacidade construtiva para o lote 3 pela eliminação 

dos anexos, não se vê qualquer inconveniente na mesma, 

consubstanciando assim uma alteração/aditamento ao Alvará e sujeita 

às disposições constantes no artigo 27.º do DL 136/2014 de 09/09;--- 

3.3. No que diz respeito à colocação de um portão automático de acesso 
aos restantes lotes, tornando-o um “condomínio fechado”, cumpre 

informar que:------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º1 do artigo 44.º do RJUE, “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 
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infraestruturas, de acordo com a lei e a licença devam integrar o 

domínio municipal”;------------------------------------------------- 

De acordo como n.º3 do mesmo artigo “As parcelas de terreno cedidas 

ao município integram -se no domínio municipal com a emissão do alvará 

ou, nas situações previstas no artigo 34.º, através de instrumento 

notarial próprio a realizar no prazo de 20 dias após a receção da 

comunicação prévia, devendo a câmara municipal definir, no alvará ou 

no instrumento notarial, as parcelas afetas aos domínios público e 

privado do município.”----------------------------------------------- 

Nos termos do artigo 18.º do DL 280/2007, os imóveis 4 “ Os imóveis do 

domínio público estão fora do comércio jurídico, não podendo ser 

objecto de direitos privados ou de transmissão por instrumentos de 

direito privado.”5--------------------------------------------------- 

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

4.1. Face ao descrito nos pontos anteriores, propõe-se que seja 

adotado o sentido de indeferimento do pedido formulado pelos 

requerentes, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 

24.º do Decreto-Lei 555/99, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 136/2014 de 09/09; ---------------------------------------------- 

4.2. Caso os requerentes assim o entendam, poderão formular novo 

pedido, tendo apenas como objeto a alteração/transferência da área de 

construção dos anexos para o aumento da área do armazém do lote 3; 

4.3. Para os devidos efeitos o pedido deverá conter todos os elementos 
descritos no n.º13 da secção III da Portaria 113/2015 de 22/04 (tendo 

em atenção à legislação aplicável na redação dos termos de 

responsabilidade);-------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar, deixando à Consideração Superior   
DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.08.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Atento os fundamentos de facto e de direito enunciados 

na presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

um projeto de decisão de indeferimento da pretensão em causa, devendo 

neste contexto e atento o disposto no artigo 122º, do Decreto Lei n.º 

4/2015, de 07 de janeiro, notificar-se o interessado, por escrito, 

para, num prazo de 10 dias, querendo, vir ao processo dizer o que se 

lhe oferecer sobre o sentido provável de decisão. ------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.14. ---------------------------------------------  

                                                           
4 Código Civil ------------------------------------------------------ 

Artigo 204º --------------------------------------------------------- 

(Coisas imóveis) ---------------------------------------------------- 

1. São coisas imóveis: ---------------------------------------------- 

a) Os prédios rústicos e urbanos; ----------------------------------- 

b) As águas; -------------------------------------------------------- 

c) As árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem 

ligados ao solo; ---------------------------------------------------- 

d) Os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas 

anteriores; -------------------------------------------------------- 

e) As partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos. ------------ 
5 Decreto-Lei n.º 280/2007 de 7 de Agosto --------------------------- 

Artigo 18.º --------------------------------------------------------- 

Inalienabilidade --------------------------------------------------- 

Os imóveis do domínio público estão fora do comércio jurídico, não 

podendo ser objecto de direitos privados ou de transmissão por 

instrumentos de direito privado. ------------------------------------ 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.14. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. JESSICA ADELAIDE PIRES - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DOS 

PREDIOS RUSTICOS COM ARTIGOS 3451º E 3420º -, NO LUGAR DA CARTA E 

CARVALHOS – UNIAO DE FREGUESIAS DE LOIVOS E POVOA DE AGRAÇOES. 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENGª 

BRANCA FERREIRA DE 04/08/2015. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO ------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 1027/15, de 03-07-2015, Jessica Adelaide Pires, 

colaboradora com poderes delegados para o ato, por despacho registada 

no ordem em vinte e três de Maio de dois mil e quinze sob o número 

quatro/noventa e cinco do Cartório Notarial, sito na Praça do Brasil, 

Edifício Praça do Brasil, loja 17, solicita a emissão de parecer, a 

que se refere o artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei 

nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respetiva escritura de partilhas, 

por óbito do Srº Sátiro Pereira, a realizar com os respetivos 

herdeiros: --------------------------------------------------------- 

a) Na proporção de 1/2 indiviso para o interessado Sr.º Agripino 

Pereira e 1/2 indiviso para o interessado Sr.º Alberto Jesus Pereira, 

referente ao prédio rústico, situado em Carta, inscrito na matriz 

predial da União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, sob o 

artigo 3451 (anteriormente inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob o artigo 1727, freguesia de Póvoa de Agrações (Extinta), 

concelho de Chaves e não descrito na Conservatória do Registo Predial 

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

b) Na proporção de 1/5 indiviso para o interessado Sr.º Agripino 

Pereira e 4/5 indiviso para o interessado Sr.º Alberto Jesus Pereira, 

referente ao prédio rústico, situado em Carvalhos, inscrito na matriz 

predial da União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, sob o 

artigo 3420 (anteriormente inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob o artigo 1695, freguesia de Póvoa de Agrações (Extinta), 

concelho de Chaves e não descrito na Conservatória do Registo Predial 

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

INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------------  

Para instruir o seu pedido apresenta os seguintes elementos: -

Cadernetas Prediais Rústicas – Modelo A dos prédios rústicos inscritos 

na matriz predial da União das Freguesias de Loivos e Póvoa de 

Agrações, sob os artigos 3451 e 3420. ------------------------------- 

- Plantas de localização á escala 1/5000;---------------------------- 

2.-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------  

2.1.- NO REGIME EXCECIONAL PARA A RECONVERSÃO URBANÍSTICA DAS ÁREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGIS -------------------------------------  

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos 
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entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”.------------------------------------------------------- 

2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra estabelecido no nº 2 do 

mesmo artigo, o “parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.-------- 

2.2.-NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 2.2.1.- Tendo em conta 

a demarcação constante no extrato da planta de ordenamento nº 61A, à 

escala 1/10 000, constantes no processo, os prédios rústicos a que se 

reportam o pedido em questão, integram-se nas classes de espaços 

constantes no quadro síntese que se segue: ARTIGOS TIPOS DE ESPAÇOS 

DE ACORDO COM AS PLANTAS DE ORDENAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

3451 O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), nas seguinte categorias: -Categoria 4.1 

(Espaços florestais), Sub-Categoria 4.1.A (Espaços Florestais Comuns). 

- Categoria 4.3 (Espaços Agro-florestais), Sub-Categoria 4.3.B 

(Espaços Agro- florestais condicionados (REN). 3420 O prédio rústico 

insere-se em espaço da classe 4 (Espaços Agrícolas e florestais), na 

seguinte categoria: - Categoria 4.3 (Espaços Agroflorestais), Sub-

Categoria 4.3.A (Espaços Agroflorestais comuns).--------------------- 

3.- PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1.- O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas 

dos prédios rústicos inscritos na matriz predial da União das 

Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações sob o artigo 3451 e 3420, 

que, ainda que a mesma decorra diretamente da abertura de um processo 

sucessório, deverá ser classificado como um negócio entre vivos. 3.2.-

Quadro síntese com os artigos e futuros comproprietários dos prédios: 

ARTIGOS FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS DOS PRÈDIOS 3451 1/2 – Agripino 

Pereira 1/2 – Alberto Jesus Pereira 3420 1/2- Agripino Pereira 1/2 – 

Alberto Jesus Pereira ----------------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO ----------------------------------------------  

3.1-Considerando que o pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas, dos prédios rústicos inscritos na matriz 

predial rústica da União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações 

sob os artigos 3451 e 3420, visando a constituição de compropriedade 

dos mesmos, sem parcelamento físico, situação diferente daquela que a 

Lei pretende salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º 

(parcelamento físico em violação do regime legal dos loteamentos 

urbanos); 3.2- Estes Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido 

formulado é passível de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao 

Executivo que emita parecer favorável à constituição da compropriedade 

requerida; 3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão de 

certidão, propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o presente 

parecer técnico.----------------------------------------------------  

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10.08.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adotada decisão conducente à emissão de parecer 

favorável à constituição da compropriedade requerida e concomitante 

emissão da respetiva certidão. -------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.13. ---------------------------------------------  
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.17. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. JULIETA LEITE DE SOUSA – PEDIDO DE CERTIDAO DE COMPROPRIEDADE – 

SITO EM BUSTELO – FREGUESIA DE BUSTELO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENGª BRANCA FERREIRA DE 01/08/2015. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 1170/15, de 28-07-2015, a Sr.ª Julieta Leite de Sousa, 

na qualidade de herdeira da herança aberta por óbito da sua mãe, Sr.ª 

Henriqueta Leite, solicita a emissão de parecer a que se refere o n.º1 

do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, 

de 23/08, para instruir a respetiva escritura de partilhas dos prédios 

rústicos, a seguir mencionados, a seu favor e dos seus irmãos:------- 

 a) Na proporção de 1/6 indiviso para a Sr.ª Maria Isabel Leite de 

Sousa, 1/6 indiviso para a Sr.ª Julieta Leite de Sousa e 1/6 indiviso 

para a Sr.ª Alva de Fátima Leite de Souza Pinto, referente ao prédio 

rústico, situado na Lama Grande, inscrito na matriz predial da 

Freguesia de Bustelo sob o artigo 24, concelho de Chaves e não descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves.---------------------- 

b) Na proporção de 1/6 indiviso para a Sr.ª Maria Isabel Leite de 

Sousa e 1/6 indiviso para a Sr.ª Julieta Leite de Sousa, referente ao 

prédio rústico, situado na Panada, inscrito na matriz predial da 

Freguesia de Bustelo sob o artigo 232, concelho de Chaves e não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.--------------  

c) Na proporção de 1/12 indiviso para a Sr.ª Maria Isabel Leite de 

Sousa e 1/12 indiviso para a Sr.ª Alva de Fátima Leite Sousa Pinto, 

referente ao prédio rústico, situado no Val do Grou, inscrito na matriz 

predial da Freguesia de Bustelo sob o artigo 376, concelho de Chaves 

e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves.-------- 

 d) Na proporção de 2/15 indiviso para a Sr.ª Maria Isabel Leite de 

Sousa e 2/15 indiviso para a Sr.ª Alva de Fátima Leite Sousa Pinto e 

2/15 para a Sr.ª Julieta Leite de Sousa, referente ao prédio rústico, 

situado na Ariona, inscrito na matriz predial da Freguesia de Bustelo 

sob o artigo 2199, concelho de Chaves e não descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves.---------------------------------------- 

INSTRUÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------------- 

Para instruir o seu pedido apresenta os seguintes elementos: -

Cadernetas Prediais Rústicas – Modelo A dos prédios rústicos inscritos 

na matriz predial da Freguesia de Bustelo, sob os artigos 24, 232, 376 

e 2199; - Plantas de localização;------------------------------------ 

2.-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO------------------------------------------ 

2.1.- NO REGIME EXCECIONAL PARA A RECONVERSÃO URBANÍSTICA DAS ÁREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGIS) ------------------------------------ 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos 
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entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”. 2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra 

estabelecido no nº 2 do mesmo artigo, o “parecer previsto no número 

anterior só pode ser desfavorável com fundamento em que o ato ou 

negócio visa ou dele resulte parcelamento físico em violação ao regime 

legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota 

ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”.  

2.2.- NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 2.2.1.- Tendo em 

conta a demarcação constante no extrato da planta de ordenamento nº 

34 A, à escala 1/10 000, constantes no processo, os prédios rústicos 

a que se reportam o pedido em questão, integram-se nas classes de 

espaços constantes no quadro síntese que se segue: ARTIGOS TIPOS DE 

ESPAÇOS DE ACORDO COM AS PLANTAS DE ORDENAMENTO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL 24 O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), nas seguinte categorias: - Categoria 4.3 

(Espaços Agroflorestais), Sub-Categoria 4.3.A (Espaços Agroflorestais 

comuns). 232 O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas), na seguinte categoria: - Categoria 4.2 (Espaços 

Agrícolas), Sub-Categoria 4.2.A (Espaços Agrícolas defendidos - RAN). 

376 O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços Agrícolas 

e florestais), nas seguintes categorias: - Categoria 4.3 (Espaços 

Agroflorestais), Sub-Categoria 4.3.A (Espaços Agroflorestais comuns). 

2199 O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), nas seguintes categorias: - Categoria 4.3 

(Espaços Agroflorestais), Sub-Categoria 4.3.A (Espaços Agroflorestais 

comuns). 3.- PARECER 3.1.- O pedido tem em vista a celebração de uma 

escritura de partilhas dos prédios rústicos inscritos na matriz 

predial da Freguesias de Bustelo sob os artigo 24, 232, 376 e 2199, e 

ainda que a mesma decorra diretamente da abertura de um processo 

sucessório, deverá ser classificado como um negócio entre vivos. ---  

3.2.-Quadro síntese com os artigos e futuros comproprietários dos 

prédios: ARTIGOS FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS DOS PRÈDIOS 24 1/6 – Maria 

Isabel Leite Sousa 1/6 – Julieta Leite de Sousa 1/6 – Alva de Fátima 

Leite de Souza Pinto 232 1/6 – Maria Isabel Leite Sousa 1/6 – Julieta 

Leite de Sousa 376 1/12 – Maria Isabel Leite Sousa 1/12 – Alva de 

Fátima Leite de Souza Pinto 2199 2/15 – Maria Isabel Leite Sousa 2/15 

– Julieta Leite de Sousa 2/15 – Alva de Fátima Leite de Souza Pinto 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO 3.1- Considerando que o pedido tem em vista a 

celebração de uma escritura de partilhas, visando o aumento do número 

de compartes dos prédios rústicos, inscritos na matriz predial da 

Freguesia de Bustelo sob os artigos 24, 232, 376 e 2199, sem 

parcelamento físico, situação diferente daquela que a Lei pretende 

salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, 

alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08 (parcelamento físico em violação 

do regime legal dos loteamentos urbanos); 3.2- Estes Serviços Técnicos 

são de entendimento que o pedido formulado é passível de ser atendido 

favoravelmente, propondo-se ao Executivo que emita parecer favorável 

à ampliação do número de compartes dos prédios rústicos acima 

identificados. 3.3-Considerando que a requerente solicita a emissão 

de certidão, propõe-se que a mesma seja emitida de acordo com o 

presente parecer técnico.-------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10.08.2015. -------------- 
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Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adotada decisão conducente à emissão de parecer 

favorável à constituição da compropriedade requerida e concomitante 

emissão da respetiva certidão. -------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.13. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.17. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. ZELIA REGO DA COSTA PORTUGAL - PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – SITO EM FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES. 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ENGª 

BRANCA FERREIRA DE 04/08/2015. -------------------------------------- 

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 registado no Departamento de Coordenação 

Geral com o nº 1129/15, de 21-07-2015, a Sr.ª Zélia Rego da Costa 

Portugal, na qualidade de herdeira da herança aberta por óbito do seu 

pai, Sr.º Manuel Joaquim da Costa, solicita a emissão de parecer a que 

se refere o n.º1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, de 2/9, alterada pela 

Lei nº 64/2003, de 23/08, para instruir a respetiva escritura de 

partilhas dos prédios rústicos, a seguir mencionados, a seu favor, da 

sua mãe e dos seus irmãos: a) Na proporção de 1/2 indiviso para a Sr.ª 

Zélia Rego da Costa Portugal e 1/2 indiviso para o Sr.º António Rego 

da Costa, referente ao prédio rústico, situado na Bouça, inscrito na 

matriz predial da União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, 

sob o artigo 3360 (anteriormente inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob o artigo 1633, freguesia de Póvoa de Agrações (Extinta)), 

concelho de Chaves e não descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves. b) Na proporção de 1/3 indiviso para a Sr.ª Zélia Rego da 

Costa Portugal, 1/3 indiviso para o Sr.º António Rego da Costa e 1/3 

para Luís Manuel Rego da Costa, referente ao prédio rústico, situado 

em Carvalhos, inscrito na matriz predial da União das Freguesias de 

Loivos e Póvoa de Agrações, sob o artigo 4089 (anteriormente inscrito 

na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 2368, freguesia de 

Póvoa de Agrações (Extinta)), concelho de Chaves e não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves. INSTRUÇÃO DO PEDIDO Para 

instruir o seu pedido apresenta os seguintes elementos: -Cadernetas 

Prediais Rústicas – Modelo A dos prédios rústicos inscritos na matriz 

predial da União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, sob os 

artigos 3360 e 4089. - Plantas de localização;----------------------- 

2.- ENQUADRAMENTO DO PEDIDO 2.1.- NO REGIME EXCECIONAL PARA A 

RECONVERSÃO URBANÍSTICA DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGIS) 

2.1.1-De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08, sob a epígrafe “Medidas 

Preventivas”, a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
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rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal da situação 

dos prédios”. 2.1.2-Também, de acordo com o que se encontra 

estabelecido no nº 2 do mesmo artigo, o “parecer previsto no número 

anterior só pode ser desfavorável com fundamento em que o ato ou 

negócio visa ou dele resulte parcelamento físico em violação ao regime 

legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota 

ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”. 

2.2.- NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL -------------------- 

2.2.1.- Tendo em conta a demarcação constante no extrato da planta de 

ordenamento nº 61A, à escala 1/10 000, constantes no processo, os 

prédios rústicos a que se reportam o pedido em questão, integram-se 

nas classes de espaços constantes no quadro síntese que se segue: 

ARTIGOS TIPOS DE ESPAÇOS DE ACORDO COM AS PLANTAS DE ORDENAMENTO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 3360 O prédio rústico insere-se em espaço da 

classe 4 (Espaços Agrícolas e florestais), na seguinte categoria: - 

Categoria 4.3 (Espaços Agroflorestais), Sub-Categoria 4.3.A (Espaços 

Agroflorestais comuns).---------------------------------------------  

4089 O prédio rústico insere-se em espaço da classe 4 (Espaços 

Agrícolas e florestais), nas seguintes categorias: - Categoria 4.3 

(Espaços Agroflorestais), Sub-Categoria 4.3.A (Espaços Agroflorestais 

comuns).------------------------------------------------------------  

3.- PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1.- O pedido tem em vista a celebração de uma escritura de partilhas 

dos prédios rústicos inscritos na matriz predial da União das 

Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações sob o artigo 3360 e 4089, 

que, ainda que a mesma decorra diretamente da abertura de um processo 

sucessório, deverá ser classificado como um negócio entre vivos. --- 

3.2.-Quadro síntese com os artigos e futuros comproprietários dos 

prédios: ARTIGOS FUTUROS COMPROPRIETÁRIOS DOS PRÈDIOS 3360 1/2 – Zélia 

Rego da Costa Portugal 1/2 – António Rego da Costa 4089 1/3- Zélia 

Rego da Costa Portugal 1/3 – António Rego da Costa 1/3- Luís Manuel 

Rego da Costa-------------------------------------------------------- 

3-PROPOSTAS DE DECISÃO 3.1- Considerando que o pedido tem em vista a 

celebração de uma escritura de partilhas, visando a constituição de 

compropriedade dos prédios rústicos, inscritos na matriz predial da 

União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações sob os artigos 3360 

e 4089, sem parcelamento físico, situação diferente daquela que a Lei 

pretende salvaguardar nos termos do nº 2 do artigo 54º da Lei nº 91/95, 

de 2/9, alterada pela Lei nº 64/2003, de 23/08 (parcelamento físico 

em violação do regime legal dos loteamentos urbanos); 3.2- Estes 

Serviços Técnicos são de entendimento que o pedido formulado é passível 

de ser atendido favoravelmente, propondo-se ao Executivo que emita 

parecer favorável à constituição da compropriedade requerida; 3.3-

Considerando que a requerente solicita a emissão de certidão, propõe-

se que a mesma seja emitida de acordo com o presente parecer técnico. 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10.08.2015. -------------- 

Visto. Concordo. Atento o teor da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja adotada decisão conducente à emissão de parecer 

favorável à constituição da compropriedade requerida e concomitante 

emissão da respetiva certidão. -------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.13. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.17. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1. TRABALHOS DE CONTRATO, E 1º ADICIONAL AO CONTRATO DA “CICLOVIA DA 

MARGEM DIREITA DO TÂMEGA ENTRE O AÇUDE DOS AGAPITOS E A PONTE ENG.º 

BARBOSA CARMONA” - PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA OBRA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA. 11/DGF/15. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. A presente informação, diz respeito à obra “Ciclovia da Margem 

Direita do Tâmega entre o Açude dos Agapitos e a Ponte Eng.º Barbosa 

Carmona”, adjudicada à firma ARMENIO DE SOUSA GONÇALVES, pelo valor 

global de 427.341,10€ 6, sem IVA incluído. O ato adjudicatório veio a 

ser formalizado através da assinatura do contrato administrativo de 

obras públicas, no dia 17 de Junho de 2008, tendo sido feita a 

respetiva consignação no dia 17 de Junho de 2008, importando destacar 

as seguintes condições: --------------------------------------------- 

 Tipo de Empreitada: Série de Preços -------------------------- 

 Prazo de execução da Obra:120 dias contados a partir da 

consignação dos trabalhos após ter sido concedida uma prorrogação 

graciosa do prazo de execução de 15 dias --------------------------- 

2. A receção provisória foi efetuada no dia 2 de dezembro de 2008. 

De acordo com o consubstanciado no ponto 1, do Artigo 113º, e no ponto 

4, do Artigo 211º, do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de março, a empresa 

apresentou as seguintes garantias Bancárias: ------------------------ 

3.1. Nº 36230488094924, emitida pelo Banco Santander Totta, no valor 

de 21.367,06€, correspondendo a 5% do valor da adjudicação, destinada 

a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações assumidas com 

a celebração do contrato, a qual, em 16 de fevereiro de 2009, passou 

para 19.800,16€7, em razão da existência de trabalhos a menos. ------ 

3.2 Nº 09301888, emitida pelo Banco BPI, no valor de 25.435,98€, 

correspondendo a 5% para garantia do contrato, e, em substituição dos 

descontos para garantia, deduzidos nos autos de medição nº1,2,3 

                                                           
6 Há que referir que o valor final da empreitada ascendeu ao montante 

de 473.850,33€ sem Iva incluído, e resultou do somatório das parcelas 

que a seguir se discriminam: ---------------------------------------- 

Trabalhos a menos de contrato – 31.337,72€ -------------------------- 

Trabalhos imprevistos - 77.846,94€ (dos quais 39.859,21€ resultaram 

de preços de contrato e 37.987,73€ de preços acordados), tendo estes 

sido objeto de contratualização, no dia 26 de agosto de 2008, através 

da celebração do 1º Adicional ao contrato. -------------------------- 
7 A redução da garantia inicialmente apresentada conforme estabelece 

o artigo nº 232 do decreto-lei nº 59/99 de 2 de março --------------- 
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(trabalhos contratuais),1A,1B e RP (Trabalhos relativos aos 1º 

Adicional ao Contrato e Revisão de Preços). ------------------------- 

3.3. Nº 36230488098788 emitida pelo Banco Santander Totta, no valor 

de 3.892,35€ e dizem respeito, a 5% do valor da adjudicação, destinada 

a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações assumidas, com 

a celebração do primeiro adicional ao contrato. --------------------- 

3. Em 10 de Novembro de 2008, realizou-se a Assembleia Geral de 

Reconhecimento, pelos Acionistas, da Dissolução da Sociedade 

CHAVESPOLIS S.A. à data de 31 de dezembro de 2007.Nessa mesma 

Assembleia, os acionistas deliberaram eleger como Administradores 

Liquidatários da Sociedade, o Senhor Doutor Carlos Cardoso Lage, o 

Senhor Arquiteto António Cândido Monteiro Cabeleira e o Senhor 

Arquiteto Carlos Augusto Castanheira Penas." ------------------------ 

4. Conforme o consubstanciado no projeto de partilha 

(pag.4)":....subsiste o princípio, constante do Plano Estratégico, 

aprovado por ambos os acionistas, de que o acervo de bens final da 

CHAVESPOLIS S.A. reverterá para o acionista Câmara Municipal de 

Chaves, na sua totalidade, tanto no que se refere a direitos como 

obrigações.” ------------------------------------------------------- 

1.5.1 A proposta de partilha refere (pag.9), entre outros 

considerandos que "Todas as Garantias Bancárias e Seguros de Caução 

em vigor a favor da Sociedade deverão ser transmitidas para a Câmara 

Municipal de Chaves, para os devidos efeitos". ---------------------- 

1.5.2 Sobre o Projeto de Partilha do Património restante, a Assembleia 

Geral, no ponto cinco, da ata nº8, decidiu adotar a “…. deliberação 

no sentido de se aprovar o Projeto de Partilha apresentado...." ----- 

5. Em 19 de novembro de 2012, foi produzida a informação nº 301/2012 

a qual, consubstancia, a proposta de liberação dos valores que a seguir 

se discriminam e que foram objeto de aprovação na reunião de Câmara 

realizada no pretérito dia 10 de dezembro de 2012: ------------------ 

 2.919,25 € (valor da redução de 75% da garantia bancaria 

nº36230488098788 do Banco Santander Totta, respeitante ao contrato de 

trabalho complementares); ------------------------------------------- 

 2.919,25€ (valor da redução de 75% da garantia bancária, 

nº09301888, do Banco BPI S.A respeitante ao reforço da caução 

inicialmente prestada). --------------------------------------------- 

6. Em 24 de junho de 2015 a empresa adjudicatária solicitou uma 

vistoria, á obra tendo em vista o agendamento das tarefas tendentes à 

retificação dos trabalhos que não se encontravam em conformidade. --- 

7. Retificados os trabalhos os trabalhos a empresa adjudicatária 

requereu a realização de vistoria com vista à receção definitiva da 

empreitada, tendo em conta, o estabelecido no ponto 1, do artigo 227º, 

do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de março. ----------------------------- 

8. Considerando que o auto de receção provisória foi outorgado no 

dia 2 de dezembro de 2008, e concluídos os trabalhos no dia 9 de julho 

de 2015, foi informada a empresa adjudicatária, que a vistoria 

solicitada seria realizada no dia 10 de julho de 2015. -------------- 

2. PARECER ------------------------------------------------------- 

De acordo com estabelecido no ponto 3, do artigo 227º, do Decreto-Lei 

nº 59/99, de 2 de março, procedeu-se à vistoria de todos os trabalhos, 

tendo-se lavrado o respetivo Auto, que se anexa à presente informação, 

o qual, entre outros considerandos, refere a não existência de qualquer 

anomalia técnica, encontrando-se portanto em condições de ser 

recebidos. --------------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA ------------------------------------------------------ 

Em razão do que vem de ser dito, e, ao estabelecido, no ponto 3,do 

artigo 112º, no ponto 1, do artigo 113º, e no ponto 1, do artigo 228º 
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do Decreto-Lei 59/99 de 2 de março, do Decreto-Lei 59/99 de 2 de março, 

propõe-se que seja tomada superiormente a deliberação, no sentido de 

ser dada a receção definitiva dos trabalhos que integram os contratos 

referidos, e, neste contexto, sejam extintas as Garantias Bancárias 

que a seguir se discriminam: ---------------------------------------- 

 Nº 36230488094924, emitida pelo Banco Santander Totta, no valor 

de 19.800,16€. ------------------------------------------------------ 

 Nº 09301888, emitida pelo Banco BPI, no valor de 22.516,73€, 

correspondendo a 5% para garantia do contrato, e, em substituição dos 

descontos para garantia, deduzidos nos autos de medição nº1,2,3 

(trabalhos contratuais),1A,1B e RP (Trabalhos relativos aos 1º 

Adicional ao Contrato e Revisão de Preços) após ter sido deduzido o 

valor inicial em 2.919,25 €. ---------------------------------------- 

 Nº 36230488098788 emitida pelo Banco Santander Totta, no valor 

de 937,10€ que diz respeito, a 5% do valor da adjudicação, destinada 

a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações assumidas, com 

a celebração do primeiro adicional ao contrato após ter sido deduzido 

o montante de 2.919,25 €, à garantia inicial. ----------------------- 

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

Chaves 31 de julho de 2015 ------------------------------------------ 

(Maria Amélia Melo, Eng.ª) ------------------------------------------ 

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

Documento 1 – Auto de Vistoria dos trabalhos. ----------------------- 

Documento 2 – Cópia da Garantia Bancária Nº 36230488094924 emitida 

pelo Banco Santander Totta. ----------------------------------------- 

Documento 3 - Cópia da Garantia Bancária Nº 09301888, emitida pelo 

Banco BPI ----------------------------------------------------------- 

Documento 4 – Cópia da Garantia Bancária Nº 36230488098788 emitida 

pelo Banco Santander Totta. ----------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MARCIA SANTOS 

DE 2015.08.03. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DE 2015.08.03. ---------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, ARQTO. ANTONIO CABELEIRA DE 

2015.08.05 --------------------------------------------------------- 

À reunião de câmara 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- SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 
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VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESIDUOS 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA O ANO 

LETIVO DE 2015/2016”.- APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 17/GNE/2015. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

 Considerando que, em reunião do executivo camarário do passado 

dia 07 de agosto de 2015, foi aprovada a adjudicação na sequência da 

proposta do Setor de Contratação do passado dia 30 de julho de 2015;  

 Considerando que, no dia 11 de agosto de 2015, foram efetuadas 

as respetivas notificações de decisão de adjudicação, nos termos do 

disposto no Artigo 77º, do D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, tendo 

no passado dia 12/08/2015, o adjudicatário apresentado a totalidade 

dos documentos de habilitação; -------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------ 

2. PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------- 

a) Agendamento da presente proposta à próxima reunião do executivo 

camarário para aprovação da minuta do contrato, que se anexa à presente 

proposta, nos termos do disposto no nº1, do Artigo 98º, do Código dos 

Contratos Públicos, documento cujo teor se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

b) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, 

dever-se-á notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta 

do contrato em apreciação, adotando-se os demais formalismos previstos 

no CCP em vista à celebração do mesmo. ------------------------------ 

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

Chaves: 17 de agosto de 2015 --------------------------------------- 

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

(Rute Dias) -------------------------------------------------------- 

Em anexo: - Minuta do Contrato ------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES 

ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO DE 2015/2016”. ------------------------

No dia … de setembro de dois mil e quinze, celebram o presente contrato 

de “aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares) para o ano 

letivo de 2015/2016”, pelo preço total de 348 790,00 € (trezentos e 

quarenta e oito mil, setecentos e noventa euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ----------------------------------------------- 

Como primeiro contratante, o Município de Chaves, pessoa colectiva nº 

501205551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Chaves, 

António Cândido Monteiro Cabeleira, casado, natural da freguesia e 

concelho de Valpaços, com domicílio necessário o Edifício dos Paços 

do Concelho, em Chaves. --------------------------------------------- 
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Como segundo contratante, Auto Viação do Tâmega, Lda., Pessoa 

Colectiva nº 500038619, com sede no Largo da Estação, 5400 - Chaves, 

com o mesmo número de matricula na Conservatória do Registo Comercial 

de Chaves, com capital social de 3.798.080,00 euros, neste acto 

legalmente representada por António Pereira, viúvo, natural de 

Esturãos, freguesia de Santiago, concelho de Valpaços, residente em 

S. Cipriano, freguesia de Serapicos, concelho de Valpaços, titular do 

Bilhete de Identidade nº 7492420, emitido em 21 de outubro de 1986, 

pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, na qualidade de sócio gerente 

da mencionada sociedade, com poderes para o ato. ------------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato tem por objecto a aquisição de bilhetes de 

assinatura – passes escolares – que terão validade trimestral, a 

utilizar somente em duas viagens, nos dias letivos e para os troços 

das carreiras que ligam o local do estabelecimento de ensino ao local 

de residência do aluno, de acordo com o Decreto-Lei  nº 299/84, de 27 

de setembro, a Portaria nº 161/85, de 23 de março e a Portaria nº 

181/86,  de 6 de maio, para os alunos que constam no anexo A, documento 

que faz parte integrante do presente contrato. --------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

Local da prestações de serviços ------------------------------------ 

A aquisição de bilhetes de assinatura – passes escolares – destina-se 

aos alunos residentes no concelho de Chaves e que frequentam o ensino 

básico e secundário, de acordo com a sua área de residência. ------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

Prazo de execução --------------------------------------------------- 

O fornecimento de bilhetes de assinatura – passes escolares – será de 

acordo com o calendário escolar fixado pelo Ministério de Execução, 

para o ano letivo 2015/2016. --------------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1. O encargo do presente contrato, é de 348 790,00 € (trezentos e 

quarenta e oito mil, setecentos e noventa euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ----------------------------------------------- 

2. O pagamento do encargo mencionado no número anterior, será efetuado 

a 60 dias, a contar após a entrada das faturas no Município. -------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Depósito de Garantia efetuado 

na Tesouraria Municipal através da guia nº 150/2015, no valor de € 17 

439,50 (dezassete mil, quatrocentos e trinta e nove euros e cinquenta 

cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objecto do 

presente contrato. ------------------------------------------------- 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidades se por acaso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no contrato. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 
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Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, nos cadernos de encargos e na proposta que 

foi apresentada pelo segundo outorgante. --------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o exposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------ 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato contrato aplica-

se o disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante 

legislação aplicável. ---------------------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Cláusulas Técnicas ------------------------------------------------- 

1 – A aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares) destina-

se aos alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do concelho, 

cujo nome, localidade, idade e ano de escolaridade constam nas 

listagens remetidas pelos respetivos Agrupamentos de Escolas, - Anexo 

A – ao presente contrato. ------------------------------------------ 

2 – Poderá ser ampliado ou diminuído o número de bilhetes de assinatura 

(passes escolares), por motivos de matrícula, anulação ou 

transferência, e sempre com base no pedido efetuado pelo respetivo 

Agrupamento de Escolas, onde se encontra matriculado o aluno 

beneficiário. ------------------------------------------------------ 

3 – As localidades abrangidas pela rede de transportes públicos 

escolares é a que consta no Anexo B, documento que se anexa ao presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. ------------------------------------------------- 

2- O procedimento por ajuste direto, relativo ao presente contrato foi 

autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 05 

de junho de 2015; -------------------------------------------------- 

3- A aquisição de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação do executivo camarário do passado dia 07 de agosto de 

2015; -------------------------------------------------------------- 

5- A minuta referente ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarário do passado dia …/08/2015; -------------------------------- 

6- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: 02.02.10., Cabimento nº 1273/2015; Compromisso nº 

2043/2015; --------------------------------------------------------- 

7- O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante,__________________ ------------------------ 

Pelo Segundo Outorgante,___________________ ------------------------ 

Contrato registado sob o nº ……./15. -------------------------------- 

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

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.17. ---------------------------------------------  
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.17. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. ABERTURA DE PROCEDIMENTO E APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCURSO E 

CADERNO DE ENCARGOS DO AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES, PARA 

CONSULTA DE FORNECEDORES NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS ÀS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO 

(EDIFÍCIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I-ENQUADRAMENTO----------------------------------------------------- 

1 - Considerando que o Município de Chaves, aderiu à celebração de um 

protocolo para formação de agrupamento de entidades adjudicantes, 

promovido pela AMAT (Associação de Municípios do Alto Tâmega) e demais 

parceiros da associação, no âmbito de despoletar um procedimento para 

aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica às 

instalações do Município (Informação da Divisão de Recursos 

Operacionais N.º150/2014, com data de 10 de dezembro de 2014, presente 

em Reunião de Câmara de 15 de dezembro de 2014), com parecer favorável 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------ 

2 - Considerando que o procedimento concursal, elaborado pelo 

representante do agrupamento de entidades adjudicantes (AMAT), prevê 

que a duração do contrato seja de 1 ano, com possibilidade de renovação 

até um máximo de 3 anos.--------------------------------------------- 

3 - Considerando que o contrato terá início previsivelmente no início 

do mês de janeiro de 2016;------------------------------------------- 

4 - Considerando que os encargos com o fornecimento de energia 

elétrica, serão repartidos por mais que um ano económico, tendo sido 

obtida autorização da Assembleia Municipal (cópia da deliberação em 

anexo).------------------------------------------------------------- 

II-FUNDAMENTAÇÃO---------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de dar cumprimento ao estabelecido no n.º3, 

do Artigo 39º do Código do Código dos Contratos Públicos, no que se 

refere à decisão de contratar, à decisão de escolha do procedimento, 

à decisão de aprovação das peças concursais, bem como divulgação do 

ato, a quais competem aos órgãos competentes de todas as entidades 

adjudicantes que integram o agrupamento. ---------------------------- 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Considerando o vertido no mail enviado ao Município (cópia em anexo), 

pela entidade representante do agrupamento de entidade adjudicantes 

(AMAT – Associação de Municípios do Alto Tâmega), no sentido de obter 

a deliberação do órgão competente para aprovação da estratégia 

procedimental a adotar, para o procedimento de contratação pública em 

crise, cujo teor se transcreve a seguir:----------------------------- 

“Para os efeitos previstos na alínea b), do n.º 1, e e), do n.º 2, 

ambos do Artigo16.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado 

pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro, solicitamos que o assunto 

seja levado a próxima reunião do Executivo Municipal, para aprovar:- 

A)Decisão de contratar:---------------------------------------------- 
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Seja deliberado dar início ao procedimento na modalidade proposta.--- 

B) Escolha do tipo de procedimento:---------------------------------- 

Seja autorizada, de acordo com o protocolo para constituição de 

agrupamento de entidades adjudicantes e com a alínea b), do n.º 1, do 

artigo 18º do DL 197/99 de 8 de junho, e al. t), do n.º 1, do artigo 

24º dos Estatutos, e nos termos dos artigos 36º e 38º do CCP, a 

abertura do procedimento – Concurso Público com publicidade 

internacional, previsto na alínea b), do n.º 1, e e), do n.º 2, ambos 

do artigo 16º, e alínea b), do n.º 1, do artigo 20º e artigos 130º e 

131º, todos do CCP para a aquisição dos serviços em causa;----------- 

C) Aprovação das Peças Concursais:----------------------------------- 

Sejam aprovadas as Peças Concursais anexas (Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos);------------------------------------------------ 

D) Publicitação do Acto: -------------------------------------------- 

Se proceda à publicação do anúncio do Concurso Público no Diário da 

República, no Jornal Oficial da União Europeia e ainda na Plataforma 

Eletrónica utilizada pela Associação de Municípios do Alto Tâmega.--- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 

proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 

aprovar a estratégia procedimental sugerida pelo representante do 

agrupamento de entidades adjudicantes, sendo dado conhecimento da 

mesma à referida entidade. ------------------------------------------ 

À consideração Superior; -------------------------------------------- 

DCG, Divisão de Recursos Operacionais, Setor Eficiência Energética, 

17 de agosto de 2014. ----------------------------------------------- 

O Técnico Responsável ----------------------------------------------- 

(José Luís Figueiredo Araújo) --------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Inácio Morais, Eng.º) ---------------------------------------------- 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.18. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.18. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 
 

XII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ANÁLISE DA CANDIDATURA A PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL - M&F, 

LAR DE VILA NOVA, LDA. – REQUERENTE: M&F, LAR DE VILA NOVA, LDA. 

REPRESENTADA POR DELMIRO REIS MORAIS, NA QUALIDADE DE SÓCIO GERENTE – 

MORADA: RUA DA AZINHEIRA N.º 5, VILA NOVA DE MONFORTE, 5400-659 CHAVES 
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- INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, DA 

ENGª. CLAUDIA FERREIRA, DE 23.07.2015. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. No pretérito dia 15 de julho de 2015, Delmiro Reis Morais 

contribuinte n.º 09 581 157, na qualidade de Sócio Gerente e 

representante da empresa M&F, Lar de Vila Nova Lda., pessoa coletiva 

com o NIPC 513 334 378, sediada na Rua da Azinheira n.º 5, Vila Nova 

de Monforte, freguesia de Planalto de Monforte (UF Oucidres e 

Bobadela), concelho de Chaves, apresentou nos serviços administrativos 

desta Autarquia Local, com o registo n.º 8072, o formulário de 

candidatura a Projeto de Interesse Municipal a Construção de um lar 

de idosos na localidade de Vila Nova de Monforte, acompanhado dos 

diversos elementos instrutórios relevantes, com o intuito de obter os 

benefícios tributários municipais no âmbito do disposto no Regulamento 

de Projetos de Interesse Municipal (RPIM) em vigor no Município de 

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

II – ANÁLISE DA CANDIDATURA ---------------------------------------- 

1. Segundo o n.º 2, do artigo 1.º da Portaria n.º 67/2012, de 21 de 

março, considera-se “estrutura residencial para pessoas idosas”, o 

estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou 

permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e 

prestados cuidados de enfermagem. A entrada em vigor desta Portaria 

veio revogar o Despacho Normativo n.º 12/98, de 25 de fevereiro que 

na sua Norma I definia “lar para idosos” como estabelecimento em que 

sejam desenvolvidas atividades de apoio social a pessoas idosas 

através do alojamento coletivo, de utilização temporária ou 

permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e 

conforto, fomentando o convívio e propiciando a animação social e a 

ocupação dos tempos livres dos utentes. ----------------------------- 

2. Considerando que os projetos de investimento classificados como 

Projetos de Interesse Municipal (PIM) são habilitados à concessão de 

benefícios fiscais e de benefícios de taxas municipais contratuais, 

condicionados e temporários, conforme n.º 2 do artigo 1.º do 

Regulamento de Projetos de Interesse Municipal, em vigor no Município 

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

3. Considerando que a candidatura ora apresentada, embora reúna 

todas as condições subjetivas de acesso dispostas no artigo 3.º do 

RPIM, não se enquadra no âmbito de nenhuma das alíneas do n.º 28 do 

artigo 2.º do mencionado Regulamento. ------------------------------- 

                                                           
8 Artigo 2º - Âmbito objetivo --------------------------------------- 

1. Os incentivos ao investimento em projetos considerados de 

interesse municipal consistem na atribuição de benefícios fiscais e 

de benefícios em taxas municipais referidos no artigo anterior e 

aplicam-se aos projetos de investimento caracterizados na parte II do 

presente regulamento. ----------------------------------------------- 

2. Os projetos de investimento referidos no número anterior, abrangem 

os seguintes setores de atividades económicas: ---------------------- 

i)  Indústria extrativa e indústria transformadora; --------------- 

ii) Turismo e as atividades declaradas de interesse para o turismo;- 
iii) Atividades e serviços informáticos e conexos; ------------------ 
iv) Atividades agrícolas, apícolas, agropecuárias e florestais; ---- 
v) Produtos agroalimentares, certificados na área geográfica do 

Concelho de Chaves; ------------------------------------------------- 
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III – CONCLUSÕES ---------------------------------------------------- 

Considerando a que a candidatura em análise, embora seja um projeto 

de investimento em infraestruturas e equipamentos que irá melhorar a 

cobertura de oferta de resposta na área do apoio à terceira idade no 

concelho de Chaves e que proporciona a criação de emprego local não 

se enquadra nos setores de atividades económicas definidos pelo 

regulamento para usufruir dos benefícios fiscais e de benefícios em 

taxas municipais concedidas aos projetos considerados de interesse 

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

Assim, atendendo a esta constatação, e caso a presente proposta venha 

a merecer superior acolhimento, considero que a presente candidatura 

não pode ser classificada como Projeto de Interesse Municipal estando-

lhe vedada a fruição dos benefícios fiscais e de benefícios em taxas 

municipais decorrentes desta classificação. ------------------------- 

IV – PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a iniciativa de sugerir a adoção do seguinte 

procedimento: ------------------------------------------------------ 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pela empresa 

M&F, Lar de Vila Nova Lda., pelas razões anteriormente expostas; ---- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir à 

peticionária vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão supramencionada; ---------------- 

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

nos termos do previsto no art.º. 114º do CPA, da decisão definitiva 

que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. --------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, 

ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 29.07.2015. -------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração do Senhor Presidente da Câmara para 

adoção dos seguintes trâmites: -------------------------------------- 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada pela empresa 

M&F, Lar de Vila Nova Lda., pelas razões expostas na informação;----- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, promover a audiência prévia dos 

interessados, concedendo o prazo de 10 dias para o efeito; --------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.03. ---------------------------------------------  

                                                           

vi) Atividades de investigação e desenvolvimento e de alta intensidade 
tecnológica; ------------------------------------------------------- 

vii) Tecnologias da informação e produção de audiovisual e multimédia; 
viii) Ambiente, energia e telecomunicações. ------------------------- 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ARQ. ANTÓNIO CABELEIRA DE 

2015.08.05. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE UM “CONJUNTO 

DE VÍDEOS, SPOTS E REEDIÇÃO DE VÍDEOS EXISTENTES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 

E INSTITUCIONAL DA EUROCIDADE CHAVES-VERÍN”, NO ÂMBITO DA APROVAÇÃO 

DA “AJUDA FEDER CONDICIONADA AO PROJETO EUROCIDADE CHAVES-VERÍN II”. 

- ARTIGO 75º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31/12 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE, DA DRA. VERA MOURA DE 

13.08.2015. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------- 

A presente informação visa submeter à consideração do Executivo 

Municipal o Parecer Prévio tendente à aquisição de serviços para 

elaboração e fornecimento de um “Conjunto de vídeos, spots e reedição 

de vídeos existentes de promoção turística e institucional da 

Eurocidade Chaves-Verín”, no âmbito da aprovação da “ajuda FEDER 

condicionada ao projeto Eurocidade Chaves-Verín II”. ---------------- 

II – JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ---------- 

1. O Município de Chaves viu aprovado em 2011 o projeto Eurocidade 

Chaves-Verín II, acrónimo 0459_EUROCIUDAD_II _1_E, na 2ª convocatória 

do Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 

(POCTEP), com cofinanciamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), sendo parceiros o Concelho de Verín, a Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta da Galicia (DXXV-XG) e o 

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). ----------------- 

2. Recentemente foi aprovada uma ajuda FEDER condicionada para o 

projeto 0459_EUROCIUDAD_II_1_E pela Autoridade de Gestão do POCTEP, 

até outubro de 2015, na convocatória de encerramento, sendo que as 

ações aprovadas nesta convocatória visam reforçar e capitalizar os 

resultados do projeto Eurocidade Chaves-Verín II, aumentando o seu 

impacto transfronteiriço. ------------------------------------------- 

3. O projeto EUROCIUDAD CHAVES-VERÍN II encontra-se na sua fase final, 

sendo necessário divulgar os resultados alcançados através da geração 

de impactos nos média, redes sociais e web, indo de encontro ao 

solicitado pelo POCTEP. Além disso, os cidadãos possuem ainda pouca 

informação sobre o alcance da Eurocidade e da sua recente conversão 

num Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) com 

personalidade jurídica. Nesse sentido, o formato vídeo constitui uma 

das principais ferramentas de maior impacto promocional, o que permite 

transmitir a mensagem dos benefícios da existência da Eurocidade e 

informar sobre as funções de um AECT.------------------------------- 

4. Os dois Municípios têm vindo a desenvolver uma estratégia de 

promoção turística conjunta, através da marca “Visit Chaves-Verín”. 

Esta estratégia passa pela criação de produtos turísticos (como é o 

caso da recente criação de vários roteiros turísticos), divulgação 

externa em certames e feiras internacionais do setor, colaboração com 
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o setor hoteleiro na implementação de ações e elaboração conjunta de 

material promocional em formato papel e digital. Contudo, de modo a 

ganhar maior escala e chegar a públicos mais distantes, a Eurocidade 

encontra-se a desenvolver uma plataforma de promoção e comercialização 

do destino Chaves-Verín, que irá incorporar um canal web TV. No 

entanto, não existe material suficiente e em qualidade, em diversos 

formatos e metragens de documentários e spots institucionais e de 

promoção do destino turístico Chaves-Verín, que possa ser incorporado 

neste canal. Este défice, ao nível de conteúdos média, verifica-se 

também nas plataformas, redes sociais e meios on-line que os dois 

municípios e Eurocidade já dispõem. --------------------------------- 

5. Pelo que vem sendo exposto, entendem estes serviços que se justifica 

que o Executivo Municipal, tal como está previsto no referido projeto, 

decida contratar a elaboração e fornecimento de um “Conjunto de vídeos, 

spots e reedição de vídeos existentes de promoção turística e 

institucional da Eurocidade Chaves-Verín”. -------------------------- 

III – DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO PEDIDO DE PARECER PRÉVIO ----------- 

1. De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, diploma legal que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015, carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo 

responsável pela área das finanças, exceto no caso das instituições 

do ensino superior e do Camões, I. P., nos termos e segundo a 

tramitação a regular por portaria do referido membro do Governo, a 

celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por 

órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado 

pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza 

da contraparte. ----------------------------------------------------- 

2. Por sua vez, o n.º 12, da retrocitada disposição legal, esclarece 

que, nas autarquias locais, o parecer acima referido é da competência 

do órgão executivo municipal e depende da verificação dos requisitos 

previstos no n.º 6, da mesma norma legal, com as necessárias 

adaptações. -------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12, o parecer previsto no número anterior depende da: - 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público, bem como da 

inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; --------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------ 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31/12. --------------------------------------------------- 

IV – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CELEBRAR --------------- 

1. É intenção do Município de Chaves celebrar um contrato de 

aquisição/prestação de serviços para elaboração e fornecimento de um 

“Conjunto de vídeos, spots e reedição de vídeos existentes de promoção 

turística e institucional da Eurocidade Chaves-Verín”, no âmbito da 

aprovação da “ajuda FEDER condicionada ao projeto Eurocidade Chaves-

Verín II”, para vigorar até outubro de 2015. ----------------------- 

2. Uma vez que se trata de um procedimento relativo a uma ação conjunta 

entre o Município de Chaves e o Concelho de Verín, no âmbito do projeto 

Eurocidade II, e de modo a promover uma eficiente gestão conjunta do 
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projeto, pretende-se a realização de um único contrato com repartição 

de despesas para ambos os Municípios, lançado pelo Concelho de Chaves, 

parceiro responsável pela concretização do procedimento único de 

contratualização dos supracitados serviços, obrigando-se a cumprir com 

a legislação em vigor e de acordo com as regras de livre concorrência, 

transparência e publicidade, previstas em matéria de contratação 

pública e de acordo com as orientações da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN). ------------------------- 

(i) O procedimento de contrato único com repartição de despesas entre 

os dois Municípios já foi efetuado anteriormente para outras 

contratações, estando autorizado pela CCDRN, uma vez que promove uma 

gestão partilhada dos recursos do projeto e traz possíveis vantagens 

em termos de preço e coerência do produto. -------------------------- 

3. O valor estimado do contrato em causa não excede os 31.250,00 

(trinta e um mil, duzentos e cinquenta euros) acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor, sendo que 17.000,00 € serão pagos pelo Município de 

Chaves e 14.250,00 € serão suportados pelo Concelho de Verín, no âmbito 

do acordo de repartição de despesas estabelecido pelos respetivos 

Municípios, o qual se anexa à presente informação; ----------------- 

4. Do valor estimado do contrato (31.250,00€), 75% é financiado pelo 

FEDER, no âmbito do projeto Eurocidade II, pelo que o investimento a 

suportar pelo Município de Chaves é de 4.250,00 € (quatro mil duzentos 

e cinquenta euros), acrescido de IVA. ------------------------------- 

5. Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em 

causa irá ser lançada mão do procedimento Ajuste Direto, com base no 

disposto, sobre a matéria, no Código dos Contratos Públicos; -------- 

6. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se para a 

realização das atividades previstas no projeto Eurocidade II e em 

razão do valor da aquisição de serviços se situar dentro do intervalo 

estabelecido para o efeito da alínea a), do n.º 1, do artigo 20º do 

CCP. --------------------------------------------------------------- 

7. Sendo certo que o Município de Chaves não tem, na presente data, 

recursos técnicos e humanos que permitam garantir, de forma eficaz, a 

execução dos serviços de contrato. ---------------------------------- 

8. Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços 

que se pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de 

trabalho subordinado, em face dos pressupostos contratuais 

evidenciados e da natureza do próprio contrato. --------------------- 

9. Dada a natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que 

se pretende celebrar, dispensa-se a consulta ao INA, nos termos da 

Portaria nº 48/2014, uma vez tratar-se de serviços de videografia. -- 

10. Na situação individual e concreta, revela-se inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público 

para a execução dos serviços objeto do contrato. -------------------- 

11. De acordo com a declaração emitida pela unidade orgânica 

responsável, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que 

se anexa à presente proposta, o contrato de aquisição de serviços em 

causa tem cabimento orçamental, muito concretamente na rubrica 

02022002 – Promoção e divulgação do Concelho. ----------------------- 

12. Atendendo ao disposto nas disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no artigo 7º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro e 

na alínea c), do n.º 6, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, 

não se verifica a necessidade de qualquer redução remuneratória, uma 

vez que não existe contratação de serviços de igual natureza, nem com 

o mesmo prestador, face às entidades que se perspetivam convidar pelo 

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

V – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 
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Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

tome deliberação no sentido de emitir, por força do disposto no n.º 5 

e no n.º 12, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (LOE 2015), 

parecer prévio favorável relativamente à celebração do contrato de 

aquisição de serviços para elaboração e fornecimento de um “Conjunto 

de vídeos, spots e reedição de vídeos existentes de promoção turística 

e institucional da Eurocidade Chaves-Verín”, no âmbito da aprovação 

da “ajuda FEDER condicionada ao projeto Eurocidade Chaves-Verín II”, 

para vigorar até outubro de 2015, encontrando-se, no caso individual 

e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 6, do artigo 

75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12. -------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral  

DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO, DE 2015.08.17. ---------------------------------------------  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, ARQTO. 

CASTANHEIRA PENAS DE 2015.08.17. ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XIII 

DIVERSOS 

 

 

1. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. VIRGILIO CABELEIRA MONTEIRO. INFORMAÇÃO 

N. 082/GTF/2015. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento ------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8545/15, datado de 

28-07-2015, em nome da Sr. Virgílio Cabeleira Monteiro, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no recinto do 

Santuário de Castelões, povoação de Castelões, união de freguesias de 

Calvão Soutelinho, deste concelho.----------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 06 / 09 / 2015 -------------------------------------------------- 

 23:00 – 24:00 h ----------------------------------------------- 

Fundamentação ------------------------------------------------------ 

“Legislação em vigor” ----------------------------------------------- 

O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao 

disposto no n.º 1 e 2 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 17/2009 de 14 

de Janeiro, os quais se enumeram:------------------------------------ 

1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões 

com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------- 

2 - Em todos os espaços rurais (espaços florestais e agrícolas), 

durante o período crítico, a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número anterior, está 

sujeita à autorização prévia da respetiva Câmara Municipal.---------- 

3 – O período crítico, no ano de 2015, vigora de 1 de Julho a 30 de 

Setembro (Portaria 180/2015. DR N.º 118 de 19 de Junho de 2015).----- 
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“Avaliação do local de Lançamento” ---------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação dos locais, pelos competentes Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

1. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

Agrícolas e Florestais, na categoria 4.3.A – espaços agro-florestais 

comuns;------------------------------------------------------------- 

2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“A.M.Pirotecnia LDA.” (Declaração anexo ao presente requerimento); -- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, caracteriza-se por área 

do santuário, conferindo-lhe baixa perigosidade; -------------------- 

4. Na zona envolvente a perigosidade é média Alta sendo este 

caracterizado pela área do santuário e por área de matos; ----------- 

5. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 

F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias, 

Porto).------------------------------------------------------------- 

Proposta ----------------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor 

que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo 

de artifício, conforme solicitado no requerimento, sobre a 

responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as 

condições que se enumeram:------------------------------------------- 

1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será 

lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção de 

largura mínima não inferior a 50 metros;----------------------------- 

2. Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);------------------ 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa.------  

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

5. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos;----------------------------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “A.M.Piroctécnia, LDA”.-------------------- 

 Extrato da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de 

Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços 

referidos nesta informação;----------------------------------------- 

 Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------- 

 Fotos--------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL ARQTO. CASTANHEIRA PENAS DE 

2015.08.17. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião de Câmara para deliberação. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E na da mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram onze horas e quinze minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


