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Nº07 – Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Chaves
Realizada no dia 01 de abril
de 2019. -------------------Ao primeiro dia do mês de abril do ano dois mil e dezanove, nesta
cidade de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho,
realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a
Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com
as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr.
Francisco António Chaves de Melo, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota
Chaves, Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela
Pereira Tender e comigo, Marcelo Caetano Martins Delgado, Diretor de
Departamento de Coordenação Geral. ---------------------------------Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze
horas e dez minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia
previamente elaborada e datada de vinte e sete de março de dois mil e
dezanove. ---------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
I - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ RIBEIRO.
O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado
por dar conhecimento, ao Executivo Municipal, dos seguintes assuntos
relacionados com a atividade municipal, a saber: -------------------a) “Município de Chaves aumenta faixas de interrupção de combustíveis”
- Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, o Município
de Chaves, procedeu à abertura de mais faixas de interrupção de
combustível (FIC), na rede primária de defesa da floresta contra
incêndios, em área não prioritária, numa extensão de, aproximadamente,
10,15 Km, ao longo das freguesias de São Vicente da Raia, Sanfins,
Cimo de vila da Castanheira, Bustelo, Ervededo e União de Freguesias
de Soutelo e Seara Velha. ------------------------------------------A ação teve um custo de €21.790,00, no âmbito da candidatura ao
programa Fundo Florestal Permanente. -------------------------------b) “Prova de Wrestling no Campo de Praia” - Sobre esta matéria, o
Presidente da Câmara felicitou a organização, pela realização da
primeira etapa da primeira edição do Beach Wrestling World series. -Esta prova, teve uma adesão significativa dos flavienses, e tratou-se
da primeira de duas provas que permitirá a qualificação para o World
Beach Games, que se realizará, no corrente ano, nos Estados Unidos.-c) “Termas de Chaves envolvem escolas do Concelho no batismo da sua
nova mascote” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota
que, as Termas de Chaves, lançaram, no pretérito dia 22 de março - Dia
Mundial da Água -, um concurso, dirigido às escolas básicas do
Concelho, com o objetivo de encontrar um nome para a sua nova mascote.
Tal iniciativa pretende envolver a comunidade flaviense, na escolha
do nome da mascote, inspirada na tradição romana da cidade de Flaviense
e das reconhecidas Termas. -----------------------------------------No próximo dia 31 de maio – Dia Mundial da Criança – será realizado o
batismo da mascote e será revelado o nome vencedor. ----------------Nesse dia será atribuído à Escola vencedora, um prémio de €500,00, em
livros, e à turma responsável pelo nome escolhido, uma experiencia nas
Termas de Chaves e uma T’shirt a cada aluno. ------------------------
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d) “Olimpíadas de Química+” - Sobre esta matéria, o Presidente da
Câmara apresentou uma nota de congratulação as alunas, Ana Amarante,
Joana Baiona e Matilde Pinheiro, do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio
Martins, pela conquista do 3º lugar na semifinal das Olimpíadas de
Química+. ---------------------------------------------------------A prova, da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Química,
decorreu em várias universidades do País, tendo a equipa flaviense
marcado presença na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. ---e) “Obra de requalificação do Mercado Local de Produtores” - Sobre
esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota do início da obra
pública, tendo como objeto a “Requalificação do Mercado Local de
Produtores”. ------------------------------------------------------A empreitada, está orçada, em €152.000,00, enquadrando-se, no âmbito
da candidatura apresentada ao Programa de Desenvolvimento Rural 20142020(PDR2020). ----------------------------------------------------f) “A autarquia promove atividades culturais e desportivas em tempo
de interrupção letiva de Páscoa” - Sobre esta matéria, o Presidente
da Câmara deu nota que, o Município de Chaves, vai dinamizar
atividades, em tempo de interrupção letiva de Páscoa, de 08 a 22 de
abril, no âmbito do plano integrado e inovador de combate ao insucesso
escolar (PIICIE). --------------------------------------------------g) “Festa dos Povos “Aquae Flaviae” - Sobre esta matéria, o Presidente
da Câmara deu nota da abertura, no dia de hoje, 01 de abril, das
inscrições para a participação, na sétima edição da “Festa dos Povos
“Aquae Flaviae”, a qual irá decorrer nos dias 23 a 25 de agosto do
corrente ano. ------------------------------------------------------Os interessados em participar, em tal evento, poderão obter a respetiva
ficha de inscrição, no site do Município, e remete-la por e-mail para
jaquelina.alves@chaves.pt ou proceder à sua entrega, no Centro
Cultural de Chaves. ------------------------------------------------h) “Corrida da Liberdade” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
deu nota que já se encontram abertas as inscrições para a participação
na Corrida da Liberdade. -------------------------------------------As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e já se encontram
disponíveis, podendo ser efetuadas no site do município e no Centro
Cultural de Chaves, até ao próximo dia 18 de abril. ----------------i) “Regionalização” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu
nota que decorreu, em Bragança, no pretérito dia 30 de março último,
um encontro para debater questões relacionadas com a regionalização.
A iniciativa, promovida pelo Conselho Regional do Norte, contou com a
participação dos Presidentes das Comunidades Intermunicipais do Norte,
bem como vários Autarcas da região, tendo como principal objetivo,
recolocar o assunto da regionalização, na agenda da próxima
legislatura. ------------------------------------------------------Do encontro foi elaborado um memorando, no sentido de permitir
sensibilizar, as diversas forças partidárias, para a importância do
tema. -------------------------------------------------------------II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR JOÃO
CARLOS ALVES NEVES. ------------------------------------------------Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João
Carlos Alves Neves, tendo suscitado algumas questões relacionadas com
a manutenção de espaços públicos municipais, muito concretamente: --a) Atalho para o s. Roque: sobre esta matéria, o Vereador
interveniente, reiterou a necessidade de substituição do espelho
esférico instalado, na canelha de S. Roque. -------------------------
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Tal substituição é indispensável, tendo em vista garantir a segurança
da circulação de pessoas e veículos, naquela artéria da Cidade; ----b) Zona de pesca, junto ao Rio Tâmega: sobre esta matéria, o Vereador
interveniente, deu nota do levantamento da calçada pedonal construída,
junto à margem do Tâmega, como consequência direta das raízes dos
plátanos aí plantados. ---------------------------------------------Esta situação pode constituir risco para a segurança dos transeuntes.
c) marcação de vias municipais: sobre esta matéria, o Vereador
interveniente,
evidenciou
deficiências,
na
marcação
de
vias
municipais, com todos os riscos daí inerentes para a circulação de
veículos e peões. --------------------------------------------------Por outro lado, dever-se-á, ainda, reforçar a pintura das passadeiras,
as quais apresentam pouca visibilidade para os peões e para os
automobilistas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -1 – Os caminhos e estradas municipais foram objeto de marcação
horizontal, durante o ano transacto. -------------------------------2 – Durante o ano em curso serão concluídos os trabalhos de marcação
das estradas municipais traduzidos na sinalização horizontal, de modo
a garantir que a marcação da rede viária municipal foi objeto de
intervenção que reforça a segurança rodoviária do Concelho. --------3 – Na parte mais urbana do Concelho de Chaves, será necessário depois
de concluídas as empreitadas incluídas no “PAMUS”, reforçar tais
marcações. --------------------------------------------------------4 – Do ponto de vista estratégico, torna-se imperiosa a elaboração de
um plano de mobilidade para a cidade, o qual aposte, entre outras, em
algumas soluções que permitam melhorar as condições de circulação dos
peões e dos veículos, apontando, sobre a matéria, o desenvolvimento
de medidas corretivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou, novamente, da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata,
Senhor João Carlos Alves Neves, tendo interpelado o Presidente da
Câmara, sobre a eventual permanência das letras “3D”, com a menção
“Chaves”, colocadas na Praça General Silveira, solução que tem gerado
algumas críticas associadas à sua localização. ---------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -1 – As letras “3D”, com a menção “Chaves”, atualmente, colocadas na
Praça General Silveira, são amovíveis, e podem ser colocadas em
diversos locais da cidade. -----------------------------------------2 – A ideia é mesmo essa: que tais letras possam ser deslocadas para
diferentes pontos da cidade, não ficando colocadas, definitivamente,
no Largo General Silveira. -----------------------------------------3 – Daí que as mesmas assentem numa estrutura amovível. ------------III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DRA. MARIA
MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------------Usou da palavra a Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra.
Maria Manuela Pereira Tender, tendo começado por se associar aos votos
de congratulação, anteriormente, apresentados, pelo Senhor Presidente
da Câmara, bem como apresentar, também, um voto de congratulação,
pelas iniciativas realizadas: ---------------------------------------
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a) No dia de ontem, pela Associação “Soul Frater” – Almoço solidário
-, no Regimento de Infantaria n.º 19, em Chaves. -------------------Tal iniciativa, destinada a obter fundos para a realização de
atividades, em campos de refugiados nos quais, a referida associação
colabora, contou com a participação de vários voluntários, destacandose a enorme adesão ao evento, por parte dos flavienses. ------------Tal voluntarismo deve ser enaltecido, deixando, assim, uma palavra de
apreço, para a entidade organizadora, para os voluntários que aderiram
ao projeto e para o RI19. ------------------------------------------b) No dia 29 de março realizou-se, no Auditório do Centro Cultural de
Chaves, a Gala solidária “Os Amigos da Maria e da Margarida”, com o
objetivo de apoiar a participação das duas flavienses, Maria Aleixo e
Margarida Dias, na final do “Youth America Grand Prix”, que se realiza
em Nova Iorque. ----------------------------------------------------O Município ou o Município, junto do Governo ou de qualquer outro
organismo com responsabilidades, sobre a matéria, deveria promover a
constituição de uma bolsa de mérito, que pudesse financiar, ainda que,
de forma simbólica, a participação dos flavienses, neste tipo de
eventos, os quais, pelo seu inquestionável mérito, acabam por ser
selecionados para participar, em concursos de grande prestígio
internacional, não dispondo, contudo, para o efeito, dos necessários
recursos financeiros. ----------------------------------------------O Estado deve proporcionar, de alguma forma, o apoio destas
iniciativas, não deixando de fora das mesmas, os participantes
selecionados, pelo seu mérito, por falta de recursos financeiros. --Seguidamente, a Vereadora interveniente, passou a abordar os seguintes
assuntos relacionados com a atividade municipal, a saber: ----------- Organização da Festa dos Povos: sobre esta matéria, a Vereadora
interveniente, na linha da experiência já seguida, no Município de
Almeida, sugeriu a constituição de um grupo de recreação histórica,
no âmbito da organização da Festa dos Povos. -----------------------Tal grupo deveria ser integrado por um conjunto de pessoas que
explicassem a história que é representada na Festa dos Povos,
assumindo, também, um papel de coordenação do próprio evento. ------- Execução de obras de requalificação do Bloco de Urgência do Hospital
de Chaves: sobre esta matéria, a Vereadora interveniente, começou por
referir que, recentemente, na sua qualidade de Deputada, interpelou a
Senhora Ministra da Saúde, sobre a efetiva realização das obras com
projeção no bloco de urgência do Hospital de Chaves. ---------------Dos elementos disponíveis, tudo aponta para a existência de 900 mil
euros, previstos, para o efeito, numa rubrica do pacto do Alto Tâmega.
Perante a inércia, até aqui, registada, sobre a matéria, não haverá
risco de se perder esta verba? -------------------------------------O que é que poderá ser feito, em vista a garantir, com a maior brevidade
possível, o início destas obras? -----------------------------------Neste contexto, solicitou, junto do Presidente da Câmara, uma resposta
às questões, anteriormente, formuladas, sobre a matéria. ------------ Castelo de Monforte: sobre esta matéria, a Vereadora interveniente,
começou por referir que, recentemente, na sua qualidade de Deputada,
interpelou, a Senhora Ministra da Cultura, sobre a efetiva realização
das obras de conservação do Castelo de Monforte. -------------------De acordo com a informação disponível, sobre a matéria, a intervenção
a realizar no Castelo de Monforte estaria programada para o 2º semestre
de 2019, conforme informação prestada, pela “DRCN”. ----------------O Castelo está numa degradação crescente, importando, por isso,
promover a sua rápida reabilitação. ---------------------------------
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Recente comunicado da “Lusa”, sobre a matéria, aponta para a realização
de tal intervenção. ------------------------------------------------Neste contexto, dirigiu, ao Presidente da Câmara, as seguintes
questões: ---------------------------------------------------------a)
O Município de Chaves tem conhecimento do conteúdo de tal projeto
de intervenção, no Castelo de Monforte, no âmbito do programa
denominado “Castelos do Norte” -------------------------------------b) Além da intervenção perspetivada, ao nível do Castelo e da sua
envolvência,
está
programada
alguma
intervenção
centrada
na
requalificação do caminho público de acesso à zona do Castelo? -----Deverá o Município de Chaves solicitar, junto da “DRCN”, o envio do
projeto da intervenção a levar a efeito no “Castelo de Monforte”. ---------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -1 – Associar-se aos votos de congratulação exarados, pela Vereadora,
do PSD, Dra. Manuela Tender. ---------------------------------------2 – No que concerne ao almoço solidário promovido, no dia de ontem,
dever-se-á felicitar os seus organizadores, por tal iniciativa, bem
como todos os voluntários que nele participaram. -------------------3 – Tais agradecimentos são, também, alargados ao RI19. ------------4 – Relativamente à recente organização da Gala solidária “Os Amigos
da Maria e da Margarida”, tendo em vista a obtenção de recursos
financeiros que permitam financiar a deslocação das ilustres
bailarinas flavienses, sendo reconhecido o mérito, de tal iniciativa,
dever-se-á salientar que a Câmara Municipal disponibilizou todas as
condições, tendo em vista a realização da referida “Gala”,
nomeadamente, cedência do espaço, som, luz e demais apoio logístico.5 – A Câmara municipal valorizou muito esta iniciativa sendo,
institucionalmente, solidária com o sucesso destas jovens bailarinas
flavienses, havendo, nesse sentido, um compromisso com os seus pais.6 – Atualmente, não estão criadas as condições financeira para que a
Autarquia possa criar bolsas e/ou fundos financeiros destinados a
garantir a participação de flavienses que, pelo seu mérito, são
convocados e/ou selecionados a participar neste tipo de eventos, ---7 – De facto, os recursos financeiros disponíveis, nesta área de
intervenção, têm como foco prioritário todos aqueles que ainda têm
falta de recursos financeiros, diga-se, indispensáveis ao normal
desenvolvimento dos seus estudos. ----------------------------------8 – A área de educação é fundamental, devendo a autarquia tentar evitar
que nenhum jovem do Concelho não prossiga os seus estudos por falta
de recursos financeiros. -------------------------------------------9 – Quanto à Festa dos Povos, a mesma é coordenada, pela Divisão,
funcionalmente, competente, no caso, “DDSC”, contando, também, com uma
participação intensa de outras associações do Concelho, as quais
participam, ativamente, na organização do evento. ------------------10 – No entanto, se outras associações manifestarem interesse em
participar na boa organização do evento, tal iniciativa deve ser
acolhida e estimulada, pela Autarquia. -----------------------------11 – No que diz respeito à intervenção programada, tendo como objeto
a requalificação do Bloco da Urgência do Hospital de Chaves, tal
dossiê, entre outros, irá ser abordado, em sede de audiência já
solicitada, para o efeito, junto do Gabinete da Ministra da Saúde. -12 – Em reunião, recentemente, havida, com o conselho de administração
do centro hospitalar de trás os montes e alto douro, veio a ser
garantido que, embora parcialmente, os trabalhos de requalificação do
bloco já estariam, na presente data, adjudicados. -------------------
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13 – Por último, relativamente à intervenção projetada no Castelo de
Monforte, na presente data, o Município não dispõe de informação
pormenorizada, sobre a matéria. ------------------------------------14 – Em reunião de trabalho, recentemente, realizada, o diretor
regional da cultura veio a confirmar a execução, a breve trecho, dos
trabalhos de limpeza do Castelo e consolidação da muralha. ---------15 – Assim, à partida, não está em risco a perda de financiamento
público desta ação, sendo de admitir a reprogramação da respetiva
candidatura. ------------------------------------------------------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 18 de março de 2019. --------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar,
depois de lida, a referida ata. ------------------------------------2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
4. FREGUESIAS
II
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:
1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE QUEDA.
REQ: VÂNIA RAQUEL DOS SANTOS ROCHA. INFORMAÇÃO 63/DAF/19. ----------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços
administrativos desta Autarquia Local n.º 694, datado do pretérito dia
22/01/2019, Vânia Raquel dos Santos Rocha veio solicitar a assunção
de responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento
duma indemnização pelos danos sofridos, no dia 15/01/2019, na
sequência de uma queda ocorrida na Rua Coronel Bento Roma, pelas 11h00.
2. Para o efeito, o requerente invoca que tropeçou “nuns ferros
cravados no chão pertencentes a uma árvore de natal aí existente, a
qual naquela noite tinha sido roubada por 4 indivíduos.” -----------3. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua
reunião ordinária realizada no pretérito dia 2019/02/18, a qual recaiu
sobre a Informação nº 23/DAF/2019, produzida por estes serviços, no
dia 29 de janeiro de 2019, veio aquele órgão municipal manifestar a
intenção de indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões
de facto e de direito expostas no referido parecer. -----------------
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4. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias
para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre
o assunto, nos termos do disposto no art. 121º e ss do Código do
Procedimento Administrativo.---------------------------------------5. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente não apresentou
qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o
sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo
municipal. -------------------------------------------------------6. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, definitivo.
II – Proposta -----------------------------------------------------Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de
sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------a)
Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva,
substantivada no indeferimento do pedido formulado pelo requerente,
com base nas razões expostas na Informação nº 23/DAF/2019, produzida
por estes serviços, no dia 29 de janeiro de 2019; ------------------b)
Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada,
nos termos do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida
sobre a matéria ora em apreciação; --------------------------------c)
De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ----------------------É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 18 de março de 2019 ----------------------------------------O Técnico Superior Jurista -----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA.
SANDRA LISBOA DE 21/03/2019 ----------------------------------------Visto. Concordo. Com a presente informação a qual dá inteiro
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a
matéria. À consideração superior. ----------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.26. -------------------------------------------------------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. DESPESAS SUPORTADAS, POR PARTICULAR, COM ANIMAL ABANDONADO; REEMBOLSO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 65/DAF/2019. ---------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1. Na sequência da Informação n.º 10/2019, produzida pelo Gabinete
Fiscalização Sanitária, no dia 21/02/2019, foi solicitado, a estes
serviços, a emissão do competente parecer técnico-jurídico, centrado
na possibilidade, sob o ponto de vista legal, do Município de Chaves
suportar as despesas assumidas por Daniel Fernandes, com o tratamento
de um animal, leia-se, gata, encontrada na rua, ferida. -------------
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2. De acordo com a retrocitada informação, Daniel Fernandes, tendo
encontrado uma gata ferida, aparentemente, vadia, levou a mesma a um
médico veterinário privado, o qual, após a realização de análise
clínica, procedeu à eutanásia do animal, em causa. -----------------3. Na sequência de tal intervenção, foi apresentada, pelo médico
veterinário privado, uma conta no valor de 56.85€, a qual veio a ser
suportada pelo munícipe, supra, identificado. ---------------------4. Sobre o caso, individual e concreto, importa extrair, aqui, as
conclusões formuladas pelo Gabinete de Fiscalização Veterinária, no
âmbito da Informação n.º 10/2019, a saber: ------------------------“Não se provou que a gata é errante ou vadia ----------------------Em situações destas ou semelhantes devem contatar a entidades
policiais ou os serviços municipais, o que não aconteceu. ---------(…) a Autarquia não deve pagar a conta.” --------------------------5. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: ----------II – Do Direito ----------------------------------------------------1.
Por força do disposto no artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 314/2003,
de 17 de dezembro, compete às câmaras municipais, atuando dentro das
suas atribuições nos domínios da defesa da saúde pública e do meio
ambiente, proceder à captura dos cães e gatos vadios ou errantes,
encontrados na via pública ou em quaisquer lugares públicos,
utilizando o método de captura mais adequado a cada caso, estabelecido
em conformidade com o previsto no Decreto-Lei nº 276/2001, de 17 de
Outubro, fazendo-os recolher ao canil ou gatil municipal. ----------2.
Sendo certo que o destino dos animais que vierem a ser capturados
e ou recolhidos nos termos do disposto na retrocitada disposição legal,
segue o regime previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 314/2003, de
17 de dezembro, a saber: -------------------------------------------a)
Os cães e gatos recolhidos em canil ou gatil municipal são
obrigatoriamente submetidos a exame clínico pelo médico veterinário
municipal, que elabora relatório e decide do seu ulterior destino,
devendo os animais permanecer no canil ou gatil municipal durante um
período mínimo de oito dias; --------------------------------------b)
Todas as despesas de alimentação e alojamento, durante o período
de recolha no canil ou gatil, bem como o pagamento das coimas
correspondentes aos ilícitos contraordenacionais verificados, são da
responsabilidade do detentor do animal; ----------------------------c)
Os animais recolhidos em canil ou gatil municipal só podem ser
entregues aos detentores depois de identificados, submetidos às ações
de profilaxia consideradas obrigatórias para o ano em curso, desde que
estejam asseguradas as condições exigidas pelo presente diploma para
o seu alojamento, e sob termo de responsabilidade do presumível dono
ou detentor, donde conste a sua identificação completa; -----------d)
Nos casos de não reclamação de posse, as câmaras municipais devem
anunciar, pelos meios usuais, a existência destes animais com vista à
sua cedência, quer a particulares, quer a entidades públicas ou
privadas que demonstrem possuir os meios necessários à sua detenção,
sempre sob o termo de responsabilidade a que se refere o número
anterior; ---------------------------------------------------------e)
Em todos os casos em que não tenham sido pagas as despesas e
coimas, bem como quando não estejam preenchidas as condições previstas
na alínea c), nem seja reclamada a entrega dos animais nos prazos
fixados, podem as câmaras municipais dispor livremente dos animais,
tendo em conta a salvaguarda de quaisquer riscos sanitários para as
pessoas ou outros animais, podendo mesmo ser decidido o seu abate pelo
médico veterinário municipal, através de método que não implique dor
ou sofrimento ao animal; --------------------------------------------
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f)
Quando seja possível conhecer a identidade dos detentores dos
cães e gatos capturados nos termos do artigo anterior, são aqueles
notificados para os efeitos previstos na alínea c), sendo punidos nos
termos da legislação, em vigor, pelo abandono dos animais. --------3.
Sobre esta matéria, importa, ainda, referir que, nos termos do
n.º 1, do artigo 7º, da Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, “a
captura e a recolha de animais errantes, bem como a de animais
agressores, acidentados ou objeto de intervenção compulsiva, compete
às câmaras municipais, de acordo com as normas de boas práticas de
captura de cães e gatos divulgadas pela DGAV.” --------------------4.
Atendendo ao quadro legal acima evidenciado, rapidamente se
conclui que compete à câmara municipal proceder à recolha de animais
errantes, na via pública e, ao médico veterinário municipal, decidir
qual o destino a dar aos mesmos, após exame clínico realizado para o
efeito. -----------------------------------------------------------5.
Por outro lado, o quadro legal, acima enunciado, prevê um
conjunto de diligências a adotar, em vista a identificar o detentor
do animal, cabendo a este último, quando identificado, a assunção de
todas as despesas assumidas com o animal, durante o período de recolha.
6.
Partindo de tais premissas, não é possível, sob o ponto de vista
jurídico, vislumbrar qual a base legal que permita proceder ao
reembolso das despesas efetuadas pelo particular, que optou, por sua
iniciativa, levar o animal para um médico veterinário privado. -----7.
Na verdade, deveria o particular ter entrado em contacto com os
serviços responsáveis desta Autarquia Local para procederem à recolha
do animal, em vista a serem tomadas, a partir daí, as diligências
previstas no quadro legal em vigor, em especial a realização de exame
clínico por parte do médico veterinário municipal, entidade competente
para decidir do destino do animal, bem como a identificação do detentor
deste último. -----------------------------------------------------8.
Tanto mais que, conforme é referido pelo Gabinete de Fiscalização
Municipal, não é possível dar como provado que o animal era errante
ou vadio. ----------------------------------------------------------III – Da proposta --------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a
liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental, a
saber: ------------------------------------------------------------a)
Que seja praticada decisão administrativa consubstanciada na
intenção de indeferir a pretensão formulada por Daniel Fernandes, e
traduzida no reembolso das despesas suportadas, junto de médico
veterinário privado, com o animal, em causa, com base nas razões
mencionadas no capítulo anterior, e levando, em especial linha de
atenção, o princípio da legalidade; --------------------------------b)
Simultaneamente, dar conhecimento, ao munícipe, que, em situações
semelhantes, deverá contactar os serviços competentes do Município de
Chaves ou as entidades policiais, em vista à realização das diligências
previstas no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro;
c)
No estrito cumprimento do artigo 121º e ss, do CPA, deverá ser
concedido, ao peticionário, um prazo de dez dias úteis, em vista a que
o mesmo possa vir ao processo, caso o entenda, dizer o que tiver por
conveniente, na tentativa de inverter o sentido de decisão,
entretanto, manifestado; -------------------------------------------d)
De imediato, reenvio do presente assunto, agora acompanhado pelo
presente parecer, para o gabinete do Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Nuno Vaz. -----------------------------------------------------É este, de momento, o nosso parecer sobre o assunto. --------------Chaves, 21 de março de 2019. ---------------------------------------
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O Técnico Superior -------------------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) -----------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA.
SANDRA LISBOA DE 21/03/2019 ----------------------------------------Visto. Concordo com a presente informação. À consideração superior. DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.26. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal. ---------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------III
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
1. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCERTOS –
“FESTAS DA CIDADE 2019”. INFORMAÇÃO N.º28/DDSC/2019. ---------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------A presente Informação recai sobre o evento do programa das “Festas da
Cidade 2019”, que se prevê realizar no mês de julho, mais
concretamente,
entre
nos
dias
5,
6,
7
e
8,
pretendendo
comemorar/celebrar o dia da Cidade/Município. ----------------------Considerando a intenção do Município, realizar o evento, “Festas da
Cidade 2019”, com espetáculos musicais durante três noites, nos dias
5, 6 e 7, realizou-se uma auscultação do mercado de forma a enquadrar
todas as despesas inerentes à realização dos concertos, incluindo a
contratação dos artistas, dos meios técnicos (som, luz, palco, etc),
cumprimento de riders técnicos e de hospitalidade; -----------------Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço identificado
em epígrafe, submete-se à consideração superior a presente proposta
que visa o seguinte: -----------------------------------------------I – Escolha do tipo de Procedimento --------------------------------Considerando que o objeto da prestação de serviços em causa é
constituído pela realização e produção do evento, e que o valor da sua
concretização se situa na ordem dos 73.876,00€ (setenta e três mil,
oitocentos e setenta e seis euros), acrescidos de IVA à taxa legal de
23%; --------------------------------------------------------------Fundamentação do preço, n.º 3, do artigo 47º do CCP. O preço acima
referido, tem como critério, o histórico de contratação realizado pelo
Município, no âmbito de eventos de igual natureza em anos anteriores
(Festival N2 Chaves 2018, Festas da Cidade 2018), e bem assim,
auscultações informais recentemente realizadas ao mercado sobre a
matéria, que apontam para o preço base de 73.876,00€ (setenta e três
mil, oitocentos e setenta e seis euros) acrescidos de IVA à taxa legal
de 23%, incluindo tal preço os seguintes serviços: contratação de
artistas/bandas; raider de hospitalidade dos artistas/bandas; palcos,
meios técnicos de som e luz, produção e realização do evento. ------Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo
20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar mão do
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procedimento “Consulta Prévia” como procedimento para a celebração de
contratos de valor inferior a 75.000,00 (setenta e cinco mil euros);
Assim, em cumprimento do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 18º
do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos
artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização para aplicação do
procedimento “Consulta Prévia”, previsto na alínea c) do nº1 do artigo
20º do CCP, para adjudicação da prestação de serviços identificada em
epígrafe. ---------------------------------------------------------II - Aprovação do processo de procedimento -------------------------Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea b)
do nº1 do artigo 40º e nos artigos 42º, 113º e 115º do Código dos
Contratos Públicos, acompanham a presente proposta o caderno de
encargos, para apresentação de propostas, junto do mercado, a remeter,
entre outras, às seguintes entidades, superiormente indicadas pelo
órgão competente para autorizar a competente despesa pública: ------ Rave Mobile Unipessoal, Lda.; Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa,
167;
4575-063
Alpendorada
e
Matos;
NIF
510
524
389
(geral@raveproducoes.com); -------------------------------------- Merecido Aplauso, Unipessoal, Lda.; Rua da Olhava, Souto do Meio;
2420-154
Caranguejeira;
NIF
514
546
158
(comercial@merecidoaplauso.pt); --------------------------------- Iconi Kourage, Unipessoal, Lda.; Rua Marquês da Pombal, n.º347
Murches – Alcabideche 2755-247 Cascais; NIF: 515 262 366
(amadeusousavieira@gmail.com); ----------------------------------De acordo com o ponto 1, artigo 63º, da Lei nº71/2018 de 31 de dezembro,
os valores dos gastos com contratos de aquisição de serviços celebrados
nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP), nas autarquias
locais, em 2019, que venham a renovar-se ou a celebrar -se com idêntico
objeto ou contraparte de contrato vigente em 2018, não podem
ultrapassar os valores gastos com as contrapartes e os serviços no ano
de 2018, devendo a Divisão de Gestão Financeira verificar esta
situação; ---------------------------------------------------------Sem prejuízo de se dar conhecimento do presente projeto, na próxima
reunião de Câmara, e face ao exposto, submeto à consideração do Sr.
Presidente, Dr. Nuno Vaz, o seguinte: ------------------------------a) Aprovação do caderno de encargos, para aquisição de serviços para
produção e realização de concertos, em anexo à presente informação; b) Que de acordo com a informação superior, sejam consultadas as
empresas referidas no ponto II, da presente informação; ------------c) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira para lançamento dos procedimentos; ----------------------b) Solicita-se a celebração de contrato escrito de acordo com o art.º
94º, do CCP; -------------------------------------------------------d) O contrato de prestação de serviços em causa, tem enquadramento
orçamental na rubrica 02.02.20.01.05; ------------------------------À consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 27 de fevereiro de 2019 ------------------------------------A técnica superior em regime de mobilidade -------------------------(Paula Veloso) -----------------------------------------------------Anexo: Caderno de encargos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, DRA. LÍDIA PINTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE
DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, ENG. CARLOS FRANÇA
DE 27/02/2019. -----------------------------------------------------Visto. Concordo. À consideração DO Diretor de Departamento, Dr.
Marcelo Delgado. ----------------------------------------------------
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.04. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.04. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. Proceda-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE EXECUÇÃO FISCAL. ANA PAULA DE JESUS CHINA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº43/SHSDPC/N.º24/2019. -------------------------------------------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 PAULA CABUGUEIRA DE
2019.03.15. -------------------------------------------------------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 SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.19. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.03.19. ----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. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
JÉSSICA
PATRÍCIA
CIRURGIÃO
ALVES.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº45/SHSDPC/N.º26/2019. ------------------------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 PAULA CABUGUEIRA DE
2019.03.11---------------------------------------------------------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 SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.19. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.03.19. ----À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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4. PROGRAMA DE APOIO À RENDA – PRORROGAÇÃO. PROCESSO N.º03 /2018.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº49/SHSDPC/N.º27/2019. ------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.03.18---------------------------------------------------------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 SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.03.26. ----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 À “ARAT – ASSOCIAÇÃO DE
RADIOAMADORES DO ALTO TÂMEGA”. PROPOSTA Nº 23/GAP/19. --------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------A ARAT – Associação de Radioamadores do Alto Tâmega, NIPC 510 969 887,
e sede na Rua Júlio dos Santos Pereira, Edifício dos Bombeiros
Voluntários Salvação Publica, em Chaves, vem, através do ofício que
se anexa, com registo de entrada nos Serviços Administrativos desta
Autarquia Local, nº 2522, solicitar apoio financeiro, visando
continuar a levar a efeito o desenvolvimento das suas atividades; -Considerando que esta associação tem dado um grande contributo na área
da
formação
de
novos
radioamadores,
bem
como
no
estudo,
aperfeiçoamento e implementação de novas tecnologias da comunicação;
Considerando o papel importante que desenvolve com o Serviço Nacional
de Proteção Civil, prestando apoio na área das comunicações de
emergência, o que culminou com a celebração de um protocolo de
cooperação com esta entidade; --------------------------------------Considerando que esta associação assume um importante papel na
logística associada ao combate a incêndios florestais pela forma
célere que têm de detetar e comunicar as ocorrências; --------------Considerando que sem esta ajuda a instituição teria alguma dificuldade
em, por si só, garantir a concretização das ações que se propõe
executar; ---------------------------------------------------------Considerando, por último, que no uso das competências determinadas
pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal
deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa,
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. -----
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Considerando que o apoio às entidades em referência, se enquadra no
Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza
Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado
pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado
pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de
abril de 2015; ----------------------------------------------------Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto
na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar
apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município. ----------------Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do
Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas
previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto,
sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no
Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à
aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------a)
Que seja apoiada a “ARAT – Associação de Radioamadores do Alto
Tâmega” com o valor de 600,00 €; ----------------------------------b)
Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima
enunciados, dever-se-á: -------------------------------------------- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem
como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos
na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --c)
Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral
para ulterior operacionalização; -----------------------------------d)
A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas
mencionados no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação
documentos contabilísticos da Divisão Financeira. -----------------Chaves, 22 de março de 2019 ----------------------------------------O Presidente da Câmara --------------------------------------------(Nuno Vaz) --------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À LIGA DOS COMBATENTES –
NÚCLEO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 26/GAP/19. ---------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Justificação ---------------------------------------------------Liga dos Combatentes – Núcleo de Chaves, NIPC 500 816 905, é uma pessoa
coletiva de utilidade pública administrativa, sem fins lucrativos, de
caráter social, dotada de plena capacidade jurídica para a prossecução
dos seus objetivos, cujo Núcleo de Chaves, se encontra sedeado no
Terreiro de Cavalaria, nº 2. ---------------------------------------Considerando os objetivos desta associação nomeadamente: -----------
Adoção de medidas de assistência a situações de carência
económica dos associados e de recompensa daqueles a quem a Pátria deva
distinguir por atos os feitos relevantes praticados ao seu serviço; -
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Criar, manter e desenvolver departamentos ou estabelecimentos de
ensino, cultura, trabalho e solidariedade social em beneficio geral
do País e direto dos seus associados. -----------------------------Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista o
desenvolvimento de projetos e implementação de atividades, plasmadas
no respetivo Plano de Atividades; ----------------------------------Considerando que a instituição promove e desenvolve ações geradoras
de dinâmicas no seio onde está inserida; --------------------------Considerando que, pelo caráter filantrópico de que se reveste a
entidade em causa, não tem, por si só, capacidade de concretizar as
atividades que se propõe desenvolver de forma eficaz e imediatamente
atuante; ----------------------------------------------------------Considerando que por deliberação do executivo camarário, tomada em sua
reunião ordinária, realizada no dia 26 de março de 2015, devidamente
sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua sessão ordinária
do dia 29 de abril de 2015, veio a ser aprovado o Regulamento de Apoio
a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza Educativa,
Desportiva, Recreativa, Cultural, social e Outras;
--------------Considerando que nos termos 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 apoiar atividades de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para
o município. -------------------------------------------------------Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do
Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas
previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto,
sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no
Artigo 1º A do CCP; -----------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à
aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------a)
Que seja apoiada a “Liga dos Combatentes - Núcleo de Chaves” no
valor de 5.375,00€ (Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Euros); -b)
Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima
enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem
como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos
na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --c)
Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral
para ulterior operacionalização; -----------------------------------d)
Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos
em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos
da Divisão Financeira. ---------------------------------------------Chaves, 27 de março de 2019 ----------------------------------------O Presidente da Câmara, -------------------------------------------(Nuno Vaz)---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------V
PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1-

PLANEAMENTO
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2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO
3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO
USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 4. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO
USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 5. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.3. PEDIDO DE CERTIDÃO - REABILITAÇÃO URBANA (REDUÇÃO IVA) -.
INFORMAÇÃO Nº100/DSCH/19. O TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR.
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------A Sra. MARLENE VALONGUEIRO LAMPAÇA na qualidade de proprietária do
prédio que vai reabilitar, destinado a habitação coletiva e
comércio/serviços, situado na rua do anjo, nº15, em chaves, solicita
sob requerimento n. º209/19, referente ao processo n. º435/18, a
emissão de certidão de localização em área de reabilitação urbana para
efeitos de aplicação da taxa reduzida de 6% de iva para empreitadas
de reabilitação urbana, ao abrigo do artigo 18º do civa (verba 2.23
da lista i anexa ao civa). -----------------------------------------1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------De acordo com os elementos constantes do processo, o prédio está
inscrito na matriz predial urbana com o artigo urbano nº508 e descrito
na conservatória do registo predial sob o nº 3364/20100215.
o prédio situa-se na rua do anjo, nº15, freguesia de santa maria maior,
concelho de chaves, dentro da área da delimitação de reabilitação
urbana do centro histórico de chaves. ------------------------------1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------O projeto de arquitetura, para a reconstrução do prédio urbano
referenciado, foi aprovado, após parecer da Divisão de Salvaguarda do
Centro Histórico, em 26 de novembro de 2018, pelo vereador responsável.
2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
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aprovou a delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi
aprovada por unanimidade e posteriormente publicada, por Aviso nº4653
em Diário da República, II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.2. ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDIGO DO IVA ---------------------------A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as
“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma
específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados
em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e
reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de
reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no
âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido
interesse público nacional.” ---------------------------------------Nos termos da alínea a) do n. º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a
taxa reduzida de 6%, no valor global da empreitada (mão de obra e
materiais), constantes da Lista I anexa ao CIVA. -------------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite a
aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação
urbana, desde que, o imóvel objeto de reabilitação se situe em área
de reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais. -------------3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de
reabilitação, definida pelo Município, pelo que se enquadra no regime
específico de aplicação da taxa reduzida de IVA. -------------------3.3. De acordo com a ficha doutrinária processo nº8323 da Autoridade
Tributária e Aduaneira (vinculativa) a verba 2.23, taxa reduzida de
IVA, só é aplicável aos trabalhos realizados por contrato a celebrar
entre o dono da obra e o empreiteiro. ------------------------------3.4. Considerando que a estimativa orçamental da reconstrução que a
Sra. MARLENE VALONGUEIRO LAMPAÇA vai levar a efeito na Rua do Anjo,
nº15, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves é de 60 760,00
€ (sem IVA), e tendo em conta a redução de IVA de 23% correspondente
às empreitadas de obras particulares (materiais e mão de obra), para
6%, devido à sua localização em área de reabilitação urbana aprovada
pelo Município de Chaves, consubstancia um desagravamento de 17% de
IVA (23%-6%=17%), a que corresponde uma poupança estimada de 10
329,20€, neste processo de reabilitação. ---------------------------4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão de localização do
imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação dos
benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da alínea a) do n. º
1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6%,
constante na Lista I anexa ao CIVA, na empreitada de reabilitação que
a Sra. MARLENE VALONGUEIRO LAMPAÇA, contribuinte nº 230615260, vai
levar a efeito na Rua do Anjo, nº15, Freguesia de Santa Maria Maior,
concelho de Chaves. ------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQº
ANTÓNIO MALHEIRO, DE 11/03/2019--------------------------------------
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2019.03.14. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.14. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e
deliberação quanto ao proposto na informação técnica infra e no
despacho exarado sobre a mesma pelo Diretor do DCG. ----------------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. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE REDUÇÃO DO IRS.
INFORMAÇÃO 105/DSCH/19. O TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR.
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------A Sra. MARIA NATÁLIA CARNEIRO DA SILVA DA COSTA GOMES, na qualidade
de viúva de Domingos Jorge da Costa Gomes, vem através do requerimento
nº2616/18, solicitar certidão comprovativa que o edifício que
reconstruiu, na Rua do Rio e Rua da Ponte, nº11, em Chaves, se localiza
em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das
respetivas estratégias de reabilitação para os seguintes efeitos:---a)Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% dos
encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação
(n.º 4 do artigo 71.º do EBF); -------------------------------------b) Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por
sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando
sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º
do EBF).-----------------------------------------------------------1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------O prédio urbano está situado na Rua do Rio e Rua da Ponte, nº11,
freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no
registo da Conservatória com o nº1390/20090304 e inscrito na respetiva
matriz predial sob o artigo nº848. ---------------------------------1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------1.2.1. A Sra. MARIA NATALIA CARNEIRO DA SILVA DA COSTA GOMES, em 15
de março de 2017, apresentou um pedido de obras de conservação e
licença de ocupação de via pública, tendo sido aprovado por despacho
favorável do vereador responsável em 30 de maio de 2017. -----------2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
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devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS
SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados
pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€,
quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana
- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo
71º do EBF.---------------------------------------------------------Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU
devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia
por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão
arbitral municipal, de acordo com os nº18 e 24 do artigo 71.º do EBF.2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS
PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS
residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando
decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana,
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de
acordo com a alínea a) do nº 7º do artigo 71º do EBF. --------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF
são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação
após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos
nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo
Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de
reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que
permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos
suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao
limite de 500€ e tributação dos rendimentos prediais auferidos por
sujeitos passivos de IRS à taxa de 5% (números 4 e 7 do artigo 71º do
EBF). -------------------------------------------------------------3.3. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o
estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas
na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do
artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a
ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel
para a determinação do estado de conservação. ----------------------3.4. No dia 16 de maio de 2017 a comissão municipal fez a vistoria
inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido
considerado um estado de conservação de péssimo (nível 1), conforme
consta da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------3.5. No dia 26 de junho de 2018 a comissão municipal procedeu à
vistoria final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo
sido considerado um estado de conservação de médio (nível 3) para o
1º andar e águas furtadas e mau (nível 2) para os arrumos e comércio,
conforme consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. -------3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pela
proprietária do imóvel, na parte que diz respeito à fração do 1º andar
e águas furtadas, subiu dois níveis acima do atribuído antes da
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intervenção. No que se refere à fração do rés-do-chão e cave,
considerando que o prédio melhorou só exteriormente o nível subiu um
nível. ------------------------------------------------------------3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida
na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado
que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação
tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de
reabilitação aumentaram o desempenho térmico, em relação à situação
do edifício antes da intervenção. ----------------------------------3.8. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, e cumprindo
o disposto no ponto 3.6, fica enquadrado no regime específico que
permite deduzir, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pela
proprietária com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€. --3.9. No que respeita à certidão para tributação à taxa de 5% dos
rendimentos prediais auferidos por arrendamento, a mesma incide sobre
a divisão independente a seguir descriminada:
Imóvel - Artigo matricial 848 Uso da unidade
1º Andar e Águas Furtadas
Habitação
4.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -----------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de
isenção de IRS em 30% dos encargos suportados pela proprietária, em
nome da cabeça de casal da herança de Domingos Jorge da Costa Gomes,
com a identificação fiscal nº703948431, com as obras de reabilitação
até ao limite de 500€, e tributação à taxa de 5% dos rendimentos
prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em
território português, nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com os números 18 e 24 do artigo 71º do EBF.4.2. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara
Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a
presente proposta. -------------------------------------------------4.3. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal
de acordo com o disposto nos artigos 114.º do Código do Procedimento
Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQº
ANTÓNIO MALHEIRO, DE 26/03/2019-------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2019.03.26. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.26. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e
votação quanto ao proposto na informação técnica infra. ------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.5. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMT.
INFORMAÇÃO Nº104/DSCH/19. O TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. -Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------
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A firma SANTOS JOIAS, OURIVESARIA OPTICA LDA, na qualidade de
proprietária, veio através do requerimento nº69/19, solicitar certidão
comprovativa que o edifício que reconstruiu, no largo do arrabalde
nº71 a 79, em chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi
recuperado nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para
efeitos de isenção de imt na aquisição de prédio urbano objeto de
reabilitação urbana (alínea b) do n. º 2 do artigo 45º do ebf). ----1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------O prédio urbano está situado no largo do arrabalde nº71 a 79, freguesia
de santa maria maior, concelho de chaves e está descrito no registo
da conservatória com o nº3923/20141103 e inscrito na respetiva matriz
predial sob o artigo nº815. ----------------------------------------1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------1.2.1 De acordo com a escritura de compra e venda, o imóvel foi
adquirido pela empresa santos joias, ourivesaria óptica, lda, no dia
12 de março de 2015. -----------------------------------------------1.2.2. a empresa santos joias, ourivesaria óptica, lda, no dia 21 de
dezembro de 2016, apresentou ao município, o pedido de aprovação do
projeto de arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de
reconstrução/ampliação em 16 de fevereiro de 2018. -----------------2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n. º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT -----------------------------------Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU
que iniciem no prazo de 3(três) anos a contar da data da aquisição do
imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de isenção
de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF (alteração
introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro) ficando dependente
do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação do prédio
após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 do artigo
45º do EBF. --------------------------------------------------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF
são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação
após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos
nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo
Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de
reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que
permite usufruir da isenção de IMT (artigo 45º do EBF). -------------
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3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o
município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as
obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala
constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de
Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos
relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação.
3.4. No dia 23 de janeiro de 2018 a comissão municipal fez a vistoria
inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido
considerado um estado de conservação de bom (nível 4), para o rés-dochão, mau (nível 2) para o 1º andar e péssimo (nível 1) para o 2º
andar e sótão, conforme consta da ficha de avaliação, anexa ao
processo. ---------------------------------------------------------3.5. No dia 27 de novembro de 2018 a comissão municipal fez a vistoria
final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido
considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas
as divisões independentes do prédio, conforme consta das fichas de
avaliação, anexas ao processo. -------------------------------------3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pela
proprietária do imóvel, neste caso, em média, subiram dois níveis,
acima do atribuído antes da intervenção. ---------------------------3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida
na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado
que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação
tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de
reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em
relação à situação do edifício antes da intervenção. ---------------3.8. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu
entre a aquisição do prédio, 12 de março de 2015, e o início da obra
de reconstrução, alvará de obras de reconstrução/ampliação passado em
16 de fevereiro de 2018, não ultrapassou os três anos (36 meses), pelo
que a requerente cumpriu, o prazo estipulado na alínea b) do nº2 do
EBF. --------------------------------------------------------------O Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT, foi liquidado
pela firma Santos Joias, Ourivesaria Óptica, Lda, contribuinte
nº503026905, conforme documento com a referência de pagamento
nº160.315.050.878.039 a importância de 11 505,00€, liquidada em 12 de
março de 2015. -----------------------------------------------------4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------4.1. Considerando que o período que decorreu entre a aquisição do
prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou os três anos
(36 meses), propõe-se o deferimento do pedido de restituição do IMT,
no valor total de 11 505,00€, à firma Santos Joias, Ourivesaria Óptica,
Lda, contribuinte nº 503026905, com base no estipulado na alínea b)
do nº2 do artigo 45º do EBF. ---------------------------------------4.2. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara
Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a
presente proposta. -------------------------------------------------4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de
restituição do IMT, deverá, posteriormente ser submetido para
deliberação, à Assembleia Municipal, tendo em consideração que é da
competência deste órgão conceder isenções totais ou parciais
relativamente aos impostos, de acordo com o disposto no ponto 2.º do
artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (que estabelece o regime
financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). --
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4.4. Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a Câmara
Municipal deverá comunicar, no prazo de 20 dias, ao Serviço de Finanças
de Chaves o reconhecimento da situação do edifício. ----------------4.5. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal
de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento
Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------À consideração superior. -------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQº
ANTÓNIO MALHEIRO, DE 26/03/2019-------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2019.03.26. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.26. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e votação. --------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. CERTIDÃO REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE DEDUÇÃO A COLETA EM SEDE
DE IRS E APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DE IVA. INFORMAÇÃO Nº97/DSCH/19.
O TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. ---------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------O SR. ERNESTO PEREIRA MACHADO na qualidade de proprietário do prédio
que vai reabilitar, destinado a habitação, comércio e/ou serviços,
situado na rua da ponte s/nº, em chaves, solicita sob requerimento n.
º256/19, referente ao processo nº769/17, a emissão de certidão de
localização em área de reabilitação urbana para efeitos de aplicação
da taxa reduzida de 6% de iva para empreitadas de reabilitação urbana,
ao abrigo do artigo 18º do civa (verba 2.23 da lista i anexa ao civa).
solicita ainda a dedução à coleta em sede de irs, até ao limite de
500€, de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados
com a reabilitação, deverá aguardar pela conclusão das obras. ------1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------De acordo com os elementos constantes do processo, o prédio está
inscrito na matriz predial urbana com o artigo urbano nº2849 e descrito
na conservatória do registo predial sob o nº 1986/20090427. --------O prédio situa-se na Rua da Ponte s/nº, Freguesia de Santa Maria Maior,
concelho de Chaves, dentro da área da delimitação de reabilitação
urbana do Centro Histórico de Chaves. ------------------------------1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------O projeto de arquitetura, para a reconstrução do prédio urbano
referenciado, foi aprovado, após parecer da Divisão de Salvaguarda do
Centro Histórico, em 24 de janeiro de 2018, pelo vereador responsável.
2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
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sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi
aprovada por unanimidade e posteriormente publicada, por Aviso nº4653
em Diário da República, II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. A
21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n. º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.2. ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDIGO DO IVA ---------------------------A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as
“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma
específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados
em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e
reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de
reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no
âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido
interesse público nacional.” ---------------------------------------Nos termos da alínea a) do n. º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a
taxa reduzida de 6%, no valor global da empreitada (mão de obra e
materiais), constantes da Lista I anexa ao CIVA. -------------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite a
aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação
urbana, desde que, o imóvel objeto de reabilitação se situe em área
de reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais. -------------3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de
reabilitação, definida pelo Município, pelo que se enquadra no regime
específico de aplicação da taxa reduzida de IVA. -------------------3.3. De acordo com a ficha doutrinária processo nº8323 da Autoridade
Tributária e Aduaneira (vinculativa) a verba 2.23, taxa reduzida de
IVA, só é aplicável aos trabalhos realizados por contrato a celebrar
entre o dono da obra e o empreiteiro. ------------------------------3.4. Considerando que a estimativa orçamental da reconstrução que o
Sr. ERNESTO PEREIRA MACHADO vai levar a efeito na Rua da Ponte s/nº,
Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves é de 583.00,00 €
(sem IVA), e tendo em conta a redução de IVA de 23% correspondente às
empreitadas de obras particulares (materiais e mão de obra), para 6%,
devido à sua localização em área de reabilitação urbana aprovada pelo
Município de Chaves, consubstancia um desagravamento de 17% de IVA
(23%-6%=17%), a que corresponde uma poupança estimada de 99 110,00€,
neste processo de reabilitação. ------------------------------------4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão de localização do
imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação dos
benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da alínea a) do n. º
1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6%,
constante na Lista I anexa ao CIVA, na empreitada de reabilitação que
o Sr. ERNESTO PEREIRA MACHADO, contribuinte nº141906545, vai levar a
efeito na Rua da Ponte s/nº, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho
de Chaves. ---------------------------------------------------------Relativamente ao pedido relacionado com a dedução à coleta em sede de
IRS, até ao limite de 500€, de 30% dos encargos suportados pelo
proprietário relacionados com a reabilitação, deverá aguardar pela
conclusão das obras. ------------------------------------------------
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À consideração superior. -------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQº
ANTÓNIO MALHEIRO, DE 11/03/2019-------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2019.03.14. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.14. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e
deliberação quanto ao proposto na informação técnica infra e no
despacho exarado sobre a mesma pelo Diretor do DCG. ----------------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. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE REDUÇÃO DA TAXA DE IVA.
INFORMAÇÃO Nº98/DSCH/19. O TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. --Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------O SR. LUIS MANUEL GUEDES AIRES, na qualidade de proprietário do prédio
que vai reabilitar, destinado a habitação e comércio/serviços, situado
na rua coronel bento roma, s/nº, em chaves, solicita sob requerimento
n. º286/19, referente ao processo n. º639/17, a emissão de certidão
de localização em área de reabilitação urbana para efeitos de aplicação
da taxa reduzida de 6% de iva para empreitadas de reabilitação urbana,
ao abrigo do artigo 18º do civa (verba 2.23 da lista I anexa ao civa).
1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------De acordo com os elementos constantes do processo, o prédio está
inscrito na matriz predial urbana com o artigo urbano nº11818 e
descrito na conservatória do registo predial sob o nº 273/20070112. o
prédio situa-se na rua coronel bento roma, s/nº, freguesia de santa
maria maior, concelho de chaves, dentro da área da delimitação de
reabilitação urbana do centro histórico de chaves. -----------------1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------O projeto de arquitetura, para a reconstrução do prédio urbano
referenciado, foi aprovado, após parecer da Divisão de Salvaguarda do
Centro Histórico, em 15 de fevereiro de 2018, pelo vereador
responsável. ------------------------------------------------------2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi
aprovada por unanimidade e posteriormente publicada, por Aviso nº4653
em Diário da República, II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. A
21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
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29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n. º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.2. ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDIGO DO IVA ---------------------------A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as
“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma
específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados
em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e
reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de
reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no
âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido
interesse público nacional.” ---------------------------------------Nos termos da alínea a) do n. º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a
taxa reduzida de 6%, no valor global da empreitada (mão de obra e
materiais), constantes da Lista I anexa ao CIVA. -------------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite a
aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação
urbana, desde que, o imóvel objeto de reabilitação se situe em área
de reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais. -------------3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de
reabilitação, definida pelo Município, pelo que se enquadra no regime
específico de aplicação da taxa reduzida de IVA. -------------------3.3. De acordo com a ficha doutrinária processo nº8323 da Autoridade
Tributária e Aduaneira (vinculativa) a verba 2.23, taxa reduzida de
IVA, só é aplicável aos trabalhos realizados por contrato a celebrar
entre o dono da obra e o empreiteiro. ------------------------------3.4. Considerando que a estimativa orçamental da reconstrução que o
Sr. LUÍS MANUEL GUEDES AIRES vai levar a efeito na Rua Coronel Bento
Roma, s/nº, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves é de
104 000,00 € (sem IVA), e tendo em conta a redução de IVA de 23%
correspondente às empreitadas de obras particulares (materiais e mão
de obra), para 6%, devido à sua localização em área de reabilitação
urbana
aprovada
pelo
Município
de
Chaves,
consubstancia
um
desagravamento de 17% de IVA (23%-6%=17%), a que corresponde uma
poupança estimada de 17 680,00€, neste processo de reabilitação. ---4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão de localização do
imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação dos
benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da alínea a) do n. º
1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6%,
constante na Lista I anexa ao CIVA, na empreitada de reabilitação que
o Sr. LUIS MANUEL GUEDES AIRES, contribuinte nº 155672649, vai levar
a efeito na Rua Coronel Bento Roma, s/nº, Freguesia de Santa Maria
Maior, concelho de Chaves. -----------------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, ARQº
ANTÓNIO MALHEIRO, DE 11/03/2019-------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2019.03.14. --------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.14. --------------------------------------------------------
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À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e
deliberação quanto ao proposto na informação técnica infra e no
despacho exarado sobre a mesma pelo Diretor do DCG. ----------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.8. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 260/13 – CONSTRUÇÕES JOSÉ AVELINO, UNIPESSOAL, LDA. –
BAIRRO DAS CAMPINAS, LOTE 8, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO
DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA
FERREIRA DATADA DE 08.03.2019. -------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 275/19, referente ao processo n.º
260/13, a empresa Construções José Avelino, Unipessoal, Lda, na
qualidade de proprietário, solicita, um pedido, com vista à aprovação
de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na
legalização das obras de construção1 de uma habitação unifamiliar,
localizada, no lote 8, do loteamento titulado pelo Alvará n.º 1/2009,
no bairro das Campinas, freguesia Vilar de Nantes no concelho de
Chaves.------------------------------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total de 236,55 m2, está
inscrito na matriz com o n.º 1507-P e descrito na conservatória do
Registo Predial sob o n.º 1748/20090818, da freguesia de Vilar de
Nantes. -----------------------------------------------------------2. – ANTECEDENTES---------------------------------------------------2.1- Através do requerimento n.º 937/13, datado de 15 de Maio de 2013,
a empresa Construções José Avelino, Unipessoal, Lda, apresentou
comunicação prévia, para obras de construção de uma habitação
unifamiliar, tendo o pedido deferido, de acordo com o despacho datado
de 3 de Junho de 2013.----------------------------------------------2.2- Por deliberação de câmara, datada de 26 de Maio de 2017, foi
declarada a caducidade do processo, pelo facto de não ter efetuado o
pagamento das taxas. -----------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril e artigo 13.º do RMUE, designadamente:------------------- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- Ortofotomapa;----------------------------------------------------- Planta síntese do loteamento à escala 1:500;----------------------- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- Ficha de medição;-------------------------------------------------- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- Fotografias;------------------------------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, pelo coordenador de projeto e pelos projetos de
especialidades,
quanto
ao
cumprimento
das
normas
legais
e
regulamentares aplicáveis; -----------------------------------------1

«Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;----
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- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e
formato digital;---------------------------------------------------- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos
técnicos;-----------------------------------------------------------Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de
carater profissional;----------------------------------------------- Planta de implantação/arranjos exteriores à escala de 1: 200;------ Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões, áreas e usos de
todos os compartimentos; ------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- Pormenores construtivos;------------------------------------------- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Desenho de alterações;---------------------------------------------Termo de responsabilidade do autor de projeto de arranjos exteriores;
- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais;----------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- Termo de responsabilidade do projeto de gás;----------------------- Termo de responsabilidade do projeto de segurança contra incêndio;- Pré- Certificado Energético;--------------------------------------- Ficha Eletrotécnica;----------------------------------------------- ITED;------------------------------------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de construção de um edifício de
habitação unifamiliar e no artigo 72.º do referido diploma legal.---4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 47 A, o prédio rústico está inserido num espaço da Classe 1 –
Espaço Urbano e Urbanizável e da Categoria 1.3 – Outros Aglomerados.4.3- No alvará de loteamento----------------------------------------- Área do lote = 235.55 m2;------------------------------------------ Área de implantação = 77.00 m2;------------------------------------ Área bruta de construção = 201.40 m2;------------------------------ Número de pisos = 3;----------------------------------------------- Utilização prevista = habitação unifamiliar;----------------------- Número de fogos = 1;----------------------------------------------4.4 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.4.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação
unifamiliar. A edificação encontra-se em estado avançado de execução,
possui toda a estrutura, paredes exteriores e a cobertura executadas.
É ainda solicitado, o aproveitamento dos projetos de arquitetura e
especialidades que se encontram caducados, apresentando apenas os
elementos/projetos que não se mostram válidos e adequados.----------5.2- O edifício encontra-se assim, em estado avançado de execução,
obras levadas a efeito sem os necessários atos administrativos de
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controlo prévio, propondo agora, com o projeto apresentado a sua
legalização e conclusão dos trabalhos.------------------------------5.3- O projeto apresentado, visa a conclusão do edifício e não introduz
alterações aos projetos de arquitetura e especialidades, que deram
origem à comunicação prévia aprovada e posteriormente objeto de
caducidade.--------------------------------------------------------5.4- A proposta apresentada, prevê assim a legalização das obras de
construção de uma habitação unifamiliar de cave, r/chão e andar, com
a área bruta de construção de 201,40 m2. ---------------------------5.5- A habitação unifamiliar com a área bruta de construção de 201,40
m2, que se pretende legalizar e concluir, não consubstancia, a dispensa
de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e
na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de
legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da
Urbanização e da Edificação, ficando deste modo, dispensado da
vistoria prévia prevista para os procedimentos de legalização de
operações urbanísticas.--------------------------------------------5.6 - O projeto apresentado, dá cumprimento, ao disposto no Decreto Lei 163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a pessoas com
mobilidade condicionada, sendo certo que, está instruído com termo de
responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo com o n.º 8
do art.º 20 do RJUE.------------------------------------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor
do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos
teores se mostram adequados.----------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto
de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com
o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação
e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação
urbanística.-------------------------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
291,10 euros.------------------------------------------------------7.-3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 291,10 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. -------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que a operação urbanística apresentada, promove a
requalificação do tecido urbano, pelo facto de propor a conclusão de
um edifício em estado avançado de execução e iniciado sem os
necessários atos administrativos de controlo prévio. ---------------8.2- O pedido de renovação/aproveitamento do projeto caducado, mostrase adequado, pelo facto de se verificar, que as obras executadas e a
legalizar, se encontram em conformidade com o projeto de arquitetura
aprovado e ao qual, não são introduzidas alterações.----------------8.3-Constatando-se, que as obras a legalizar e as propostas, que visam
essencialmente a conclusão do edifício em estado avançado de execução,
cumprem as especificações do loteamento titulado pelo Alvará n.º
1/2009.------------------------------------------------------------8.4-Considerando, que o projeto apresentado, dá cumprimento, ao
disposto no Decreto - Lei 163/06 de 8 de Agosto, relativo a
acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo que,
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está
instruído
com
termo
de
responsabilidade
do
plano
de
acessibilidades, de acordo com o n.º 8, do art.º 20, do RJUE.-------8.5- Face, há necessidade de se realizarem obras de correção e/ou
adaptação no “habitação unifamiliar”, que se prendem com a execução
dos trabalhos propostos no projeto em apreciação e que visam concluir
a edificação.------------------------------------------------------8.6- Considerando que é apresentada uma calendarização de trabalhos
por 12 meses, necessária para levar a efeito obras de correção,
designadamente, as obras necessárias á conclusão da habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------8.7Constatando-se,
que
são
apresentados
todos
os
elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria
113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização no
n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e
da Edificação, ficando deste modo dispensada a vistoria prévia
prevista
para
os
procedimentos
de
legalização
de
operações
urbanísticas.------------------------------------------------------8.8-Considerando, que a operação urbanística em análise, não
consubstancia, qualquer dispensa de cumprimento de normas técnicas de
construção.--------------------------------------------------------9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.ºC do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental:--a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal,
delibere deferir a legalização das obras de construção de uma
“habitação unifamiliar”, e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas.----------c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de construção, e face as obras de correção a
levar a efeito, deverá a interessada, no prazo máximo de 90 dias,
apresentar nestes serviços os elementos constantes do n.º 1 do art.º
3 da Portaria 216-E/2008 de 3 de Março, para que se possa emitir o
respetivo
o
alvará
de
licença
especial
de
legalização,
designadamente:----------------------------------------------------- Apólice de seguro de construção;-----------------------------------Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos
danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei
n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela
direção técnica da obra;--------------------------------------------- Declaração de titularidade de certificado de classificação de
industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a
verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do
mesmo;-------------------------------------------------------------- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2)
PISO

Habitação

Comércio/Serviços Arrumos

Armazém

TOTAL

F. 132
_____________________
Piso -1

47,40

Piso 0

77,00

Piso 1

77,00

TOTAL

154,00

47,40
77,00
77,00

0,00

47,40

0,00

201,40

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)-------------Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de
se tratar de uma construção situada em loteamento.------------------QUADRO I
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Descrição
Capítulo
II

EDIFICAÇÕES

n.º 2

Para habitação unifamiliar, por fogo

b)

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
edificação
Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação
prévia (taxa geral)

Valor

66,80 €

Até 250 m2

1

77,90 € 77,90 €

De 251 m2 a 500 m2

0

89,05 € 0,00 €
100,25
0,00 €
€
12,20 € 146,40 €

c)
Superior a 500 m2
n.º 16

Taxa

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 1

a)

Un.

Prazo de execução da obra, por cada mês
TOTAL

0
12

291,10 €

TOTAL A PAGAR……………………………………………………………∑ 291, 10 €---------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 11.03.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos
competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de legalização das
obras realizadas sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na
operação urbanística em presença (Edificação de uma habitação
unifamiliar, sita no Bairro das Campinas, da Freguesia de Vilar de
Nantes), nos termos e para os efeitos preconizados nos itens 8 e 9,
deste documento, o qual deverá ser titulada por alvará de licença
especial de legalização, a requerer pela empresa requerente.--------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.27. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.9. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 856/18 – FERNANDO FERREIRA DE SOUSA – RUA PRINCIPAL N.º
42/44, FREGUESIA DE BUSTELO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE
11.03.2019. --------------------------------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1- Através dos requerimentos n.º 2240/18 e 509/19, referente ao
processo n.º 856/18, o Sr.º Fernando Ferreira de Sousa, na qualidade
de proprietário, solicita, um pedido de aprovação de projeto de
alterações de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada
na legalização das obras de ampliação2 de uma habitação unifamiliar,
com alvará de licença de construção inicial n.º 753/72 e 812/93,
situada na rua Principal, N.43/44 - Bustelo, freguesia de Bustelo no
concelho de Chaves.-------------------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão das Finanças, o prédio urbano tem a área
total 2.430,10 m2, está inscrito na matriz com o n.º 171, da freguesia
de Bustelo no concelho de Chaves------------------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Alvará de licença de construção inicial n.º 753/72, para
“reconstrução de uma casa de r/chão e andar com 9 x7 m.-------------2.2- Alvará de licença de construção n.º 812/93, para “reconstrução
de habitação de r/chão e andar com a área de 172,50 m2.-------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- -Certidão das Finanças; ------------------------------------------- Extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Planta de localização à escala 1:2 000;---------------------------- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10 000;----------- Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------------- Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de carater
profissional;------------------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Fotografias;------------------------------------------------------ Ficha de Medição;-------------------------------------------------- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1: 500;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos;--------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100;---------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores;-------

2

«Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação
existente;----------------------------------------------------------
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- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e relatório
de justificação de dispensa de apresentação;------------------------- Fatura da água;---------------------------------------------------- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais;----------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- Termo de responsabilidade do estudo de comportamento térmico;------ Certificado Energético;-------------------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de ampliação de uma habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em dois espaços distintos: em
espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 –
espaço agroflorestais e na subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais
comuns e em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável –
categoria 1.3 – Outros Aglomerados.---------------------------------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação
unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 621,10
m2 (235,50 m2 (área licenciada) + 385,60 m 2 (área a legalizar)).----5.2- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III,
da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente, com os termos
de responsabilidade dos projetos de estabilidade, águas pluviais,
acústico, águas e esgotos e estudo de comportamento térmico.--------5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-01-31, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”10/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver
necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na
habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de
ampliação.---------------------------------------------------------5.5- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Bustelo, tendo
resultado da vistoria realizada, para efeitos de legalizações de
operações urbanísticas, que a edificação se integra no meio em que se
insere, onde a moda da cércea na frente urbana é de r/chão e andar.-5.6- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------5.7- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do
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Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados;---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010,
a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de
327,76 euros.------------------------------------------------------7.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
1.328,08 euros.----------------------------------------------------7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.655,84 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi ampliada,
sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.---------8.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na ampliação de um
edifício de “habitação unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos
existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos
à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido,
pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros
de edificabilidade, previstos no artigo 19.º, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário da República 2.ª
série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público,
pavimentado a cubos a granito e possui ligação á rede pública de água
e esgotos.---------------------------------------------------------8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a) do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe
que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e
ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou
mista.-------------------------------------------------------------8.5- A operação urbanística em análise, consubstancia, a isenção do
cumprimento das regras relativas às acessibilidades, aos requisitos
térmicos e acústicos, ou seja, a dispensa de cumprimento de normas
técnicas de construção.---------------------------------------------8.6- Considerando, de acordo com o referido no anterior ponto 5.4, que
não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação, no imóvel,
objeto de pedido de legalização das obras de ampliação, o titulo a
emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto
no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------8.7 – Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa
ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação
excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma
operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não
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é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à
apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa
ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a
celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida
a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor
opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade,
embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo
urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------8.8- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que
vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando
a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as
seguintes prescrições:---------------------------------------------8.8.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito
de terceiros;------------------------------------------------------8.8.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão
imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de
90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva
Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa
a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------9.1.1- Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------9.1.2- Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal,
delibere deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no
projeto a que se fez referência e reconhecer que se encontram
preenchidos os requisitos legais, que permitem a emissão do respetivo
alvará de autorização de utilização do imóvel;----------------------9.1.3- Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2):---------------------------------------------------------- Habitação com aumento de área de 385,60 m2;-----------------------QUADRO I------------------------------------------------------------ Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO II
s/n C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem
REDE VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

0,26

0,00

- Betão betuminoso

0

0,16

0,00

- Granito (calçada a cubos)

1

0,22

0,22

- Granito (calçada à portuguesa)

0

0,10

0,00
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0

0,22

0,00

0

0,20

0,00

- Lancil (Granito)
0
- Pavimento (Betonilha ou blocos de
betão)
0

0,38

0,00

0,19

0,00

- Betão
Passeios
- Lancil (Betão)

0

0,28

0,00

REDE DE ÁGUA

1

0,26

0,26

REDE DE ESGOTOS

1

0,37

0,37

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

0,51

0,00

- Pavimento (Mosaico)

C - custo das obras existentes na via pública

0,85

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)

385,6

m2

327,76

€

Ampliações de moradias unifamiliares
existentes, desde que a área bruta de
construção seja superior a 20 m2
- n.º 3 do artigo 25.º
T = C x A

T =

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Capítulo II
Secção IV
Subsecção IV

Artigo 66.º
n.º18

Art.76,n.º6

Descrição
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
EMISSÃO DE
ADMISSÃO)

TITULO

(ALVARÁ

OU

RECIBO

Taxa

Valor

3,30 €

1.272,48€

55,60€

55,60 €
1.328,08€

DE

Licença ou admissão de comunicação prévia em
obras de edificação
Aumento de área bruta de construção, acresce
385,60m2
por
2
m adicional
Vistoria
TOTAL

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 327,76 € + 1.328,08 € = 1.655,84 €----À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.10. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO, PEDIDO DE
LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 912/18 – MARIA ELVIRA CARVALHO PIRES –
LUGAR DO PINOCO, ARCOSSÓ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ,
SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO
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E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE
11.03.2019. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 2362/18, referente ao processo n.º
912/18, a Sr.ª Maria Elvira Carvalho Pires, apresenta um pedido, com
vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação,
consubstanciada, na legalização das obras de construção3 de uma
habitação unifamiliar e de um anexo, localizados no lugar do Pinoco Vidago, União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho
das Paranheiras no concelho de Chaves.------------------------------1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a
área total 1.200,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 754 NIP da
União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das
Paranheiras no concelho de Chaves.----------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total 1.200,00 m2, está
inscrito na matriz com o n.º 321 e descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 802/20060407, da freguesia de Arcossó.------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Licença de obras n.º 03/81, para construção de moradia com a área
de 81,00 m2.--------------------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Caderneta Predial Urbana------------------------------------------- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal;-------------------------------------------------- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10. 000;---------- Planta de localização à escala 1:5. 000;--------------------------- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- Ficha de medição;-------------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Planta de implantação/arranjos exteriores à escala de 1: 500;------ Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200;------------------ Plantas à escala de 1:100; ---------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------3
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- Fotografias;------------------------------------------------------ Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais;----------------------------------------- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento
acústico;----------------------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de Segurança Contra Incêndio;- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Fatura da água;---------------------------------------------------- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ Termo de responsabilidade do projeto do projeto acústico;---------- Termo de responsabilidade do projeto térmico;---------------------- Pedido de isenção do plano de acessibilidades e termo de
responsabilidade;--------------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores;------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de construção de uma habitação
unifamiliar e de anexo.---------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 33 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação
unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 169,20
m2 e de um anexo com a área de 49,50 m2. ---------------------------5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-01-31, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”11/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver
necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no
edifício principal e anexo, objeto de pedido de legalização das obras
de alteração e construção.------------------------------------------5.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é
nestes casos de 0.80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área
do terreno x índice de construção) = 1.200,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 960,00
m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza
uma área bruta de construção de 218,70 m2, o que implica um índice de
utilização de 0,18 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de utilização do local).5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação
unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a),
do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018.---------------------------------------------------------6 – RESPONSABILIDADE-------------------------------------------------
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6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010,
a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de
86,75 euros.-------------------------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
398,64 euros.------------------------------------------------------7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 485,40 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação,
não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma
naturalidade no meio em que se insere.------------------------------8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos
de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e
na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração
e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------8.3 - Considerando que a edificação é servida por arruamento público,
em terra batida, possui ligação á rede pública de água e esgotos.---8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------8.5Considerando,
que
a
operação
urbanística
em
análise,
consubstancia, a isenção do cumprimento das regras relativas às
acessibilidades, aos requisitos térmicos, ou seja, a dispensa de
cumprimento de normas técnicas de construção, pelo facto de se tratar
de um edifício construído antes destas exigências. Neste contexto,
mesmo que o edifício tivesse sido ampliado legalmente, sempre
existiria sem estas exigências.-------------------------------------8.6- Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou
adaptação, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de
utilização, conforme previsto no n.º 3, do artigo 73.º-C, do RMUE.--8.7- Considerando, que se trata de um pedido de legalização das obras
de construção, propõe-se, que o processo seja encaminhado para a
Divisão de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por
convenientes.------------------------------------------------------9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:------------------------------------------------------
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9.1.1- Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------9.1.2- Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no
projeto a que se fez referência e reconhecer que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo
alvará de autorização de utilização do imóvel;----------------------9.1.3- Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de ampliação do edifício de habitação
unifamiliar e da construção de anexo de apoio, o interessado deverá,
nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30
dias úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização,
instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito
regulamentar.------------------------------------------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2):---------------------------------------------------------- Habitação, com aumento de área de 88,20 m2;------------------------ Anexo com a área de 49,50 m2;-------------------------------------QUADRO I------------------------------------------------------------ Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO II
s/n C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem

REDE VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

0,26

0,00

- Betão betuminoso

0

0,16

0,00

- Granito (calçada a cubos)

0

0,22

0,00

- Granito (calçada à portuguesa)

0

0,10

0,00

- Betão

0

0,22

0,00

0

0,20

0,00

- Lancil (Granito)
0
- Pavimento (Betonilha ou blocos de
betão)
0

0,38

0,00

0,19

0,00

Passeios
- Lancil (Betão)

0

0,28

0,00

REDE DE ÁGUA

1

0,26

0,26

REDE DE ESGOTOS

1

0,37

0,37

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

0,51

0,00

- Pavimento (Mosaico)

C - custo das obras existentes na via pública

0,63

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)

137,7

m2

86,75

€

Ampliações de moradias unifamiliares
existentes, desde que a área bruta de
construção seja superior a 20 m2
- n.º 3 do artigo 25.º
T = C x A

T =

F. 142
_____________________

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Capítulo II
Secção IV
Subsecção IV
Artigo 66.º
n.º18

n.º11
Art.76,n.º6

Descrição
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Taxa

Valor

88,20m2

3,30 €

291,06 €

49,50 m2

1,05€
55,60€

51,98€
55,60 €
398,64 €

EDIFICAÇÕES
EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras
de edificação
Aumento de área bruta de construção, acresce por
m2 adicional
Anexo de apoio
Vistoria
TOTAL

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 86,75 € + 398,64 € = 485,40 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.11. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 965/18 – AGOSTINHO SALGADO GONÇALVES – LUGAR DA CRUZ,
FREGUESIA DE OURA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 11.02.2019. -----Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1-Através do requerimento n.º 2485/18, referente ao processo n.º
965/18, o Sr.º Agostinho Salgado Gonçalves, apresenta um pedido, com
vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação,
consubstanciada, na legalização das obras de construção4 de uma
habitação unifamiliar, localizada no lugar da Cruz - Oura, freguesias
de Oura no concelho de Chaves.--------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total 76,00 m2, está inscrito
na matriz com o n.º 718 e descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 634/19970618, da freguesia de Oura.-----------------------2 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------2.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal;-------------------------------------------------4
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- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10. 000;---------- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- Ficha de medição;-------------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200;------------------ Plantas à escala de 1:100; ---------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Fotografias;------------------------------------------------------ Desenhos de contraste;---------------------------------------------Pormenores à escala 1:20;------------------------------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ Projeto acústico;-------------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto térmico/declaração de isenção;
- Pedido de isenção do plano de acessibilidades e termo de
responsabilidade---------------------------------------------------- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- Declaração de pedido de isenção do projeto de rede de gás em
edifícios;---------------------------------------------------------3 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------3.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------3.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de construção de uma habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------3.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------3.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 60 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------3.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------3.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).4 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------4.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação
unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 153,00
m2.------------------------------------------------------------------
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4.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-01-31, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”08/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------4.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de a habitação
unifamiliar se encontrar, em bom estado de conservação, interior e
exteriormente, não havendo necessidade de obras de correção e/ou
adaptação.---------------------------------------------------------4.4- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Oura, tendo
resultado da vistoria realizada, para efeitos de legalizações de
operações urbanísticas, que a edificação se integra no meio em que se
insere, onde a moda da cércea na frente urbana é de r/chão e andar.-4.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------4.6- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------5 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------5.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
plano de acessibilidades, do autor dos projetos de especialidades,
cujos teores se mostram adequados.----------------------------------6 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------6.1-De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge
o montante de 324,15 euros.-----------------------------------------6.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
133,50 euros.------------------------------------------------------6.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 457,65 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------7.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi levada a
efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.-7.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um
edifício de “habitação unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos
existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos
à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido,
pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros
de edificabilidade, previstos no artigo 19.º, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário da República 2.ª
série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.7.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público,
pavimentado a cubos a granito e possui ligação á rede pública de água
e esgotos.----------------------------------------------------------
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7.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a) do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe
que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e
ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou
mista.-------------------------------------------------------------7.5- A operação urbanística em análise, consubstancia, a isenção do
cumprimento das regras relativas às acessibilidades, aos requisitos
térmicos, ou seja, a dispensa de cumprimento de normas técnicas de
construção.--------------------------------------------------------7.6- Considerando, de acordo com o referido no anterior ponto 5.3, que
não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação, no imóvel,
objeto de pedido de legalização das obras de construção, o titulo a
emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto
no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------7.7- Considerando, que se trata de um pedido de legalização das obras
de construção, propõe-se, que o processo seja encaminhado para a
Divisão de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por
convenientes.------------------------------------------------------8 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A.º,do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar;---------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2)
PISO

Habitação

Piso 1

76,00

Piso 2

77,00

TOTAL

153,00

Comércio/Serviços Arrumos

Armazém

TOTAL
76,00
77,00

0,00

0,00

0,00

Cércea – 6,75 ml
Volume – 460,00 m3
QUADRO I
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)

153,00
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QUADRO I

custos (C)
s/n

larg.

C/m

C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem
- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

0

19,33

0,00

€/m

4

13,08

52,32

€/m

0

8,53

0,00

€/m

0

13,08

0,00

€/m

- Granito (calçada a cubos)
Granito
(calçada
à
portuguesa)
- Betão

REDE VIÁRIA

Passeios
- Lancil (Betão)
- Lancil (Granito)
- Pavimento (Betonilha
blocos de betão)

0

17,63

0,00

€/m

0

39,80

0,00

€/m

ou

- Pavimento (Mosaico)

0

15,92

0,00

€/m

0

25,02

0,00

€/m

REDE DE ÁGUA

1

21,61

21,61

€/m

REDE DE ESGOTOS

1

34,12

34,12

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m

108,05

€/m

C via
m com

custo das obras existentes na
pública / m
frente do terreno que confronta
a via pública

12

Moradia unifamiliar
- alínea a) do n.º 1 do artigo
24.º
T =

324,15

Un.

Taxa

Até 250 m2

1

77,90 € 77,90 €

De 251 m2 a 500 m2

0

89,05 € 0,00 €
100,25
0,00 €
€

T = C x m x 0,25

€

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Descrição
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 2
a)
b)

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
edificação
Para habitação unifamiliar, por fogo

c)
Superior a 500 m2
Art.
N.6

Valor

76,
Vistoria
TOTAL

0

55,60 € 55,60 €
133,50 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 324,15 € + 133,50 € = 457,65 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.12. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS, PEDIDO DE
APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 384/18 –
ASSOCIAÇÃO
FLOR
DO
TÂMEGA
–
RUA
ANTUNES
GUERREIRO,
SANTA
CRUZ/TRINDADE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE
– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA.
ARQ.ª DORA VIDEIRA DATADA DE 11.03.2019. ---------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1.
Introdução/Antecedentes---------------------------------------1.1. A requerente acima referida, Associação Flor do Tâmega Para Apoio
a Deficientes, na qualidade de associação e IPSS sem fins lucrativos,
solicitou, aprovação dos projetos de especialidades tendo em vista o
licenciamento da construção de um Centro de Atividades Ocupacionais –
CAO - a levar a efeito na Rua Antunes Guerreiro, Santa Cruz, Chaves.1.2. O projeto de arquitetura foi objeto de despacho favorável datado
de 25/06/2018 e presente em Reunião de Câmara de 28/06/2018;--------2.
Análise do Pedido --------------------------------------------2.1. Instrução-----------------------------------------------------2.1.1.
O pedido em análise encontra-se instruído de acordo com o
solicitado na informação técnica datada de 25 de junho de 2018, tendo
agora sido apresentados os Projetos de especialidades acompanhados dos
termos de responsabilidade e documentos comprovativo de inscrição nas
respetivas ordens profissionais, nomeadamente:----------------------
Projeto de abastecimento de água------------------------------
Projeto de águas residuais------------------------------------
Projeto de águas pluviais e drenagem--------------------------
Projeto de exaustão de fumos e gases--------------------------
Projeto de estabilidade --------------------------------------
Projeto de Infraestruturas de telecomunicações em edifícios –
ITED---------------------------------------------------------------
Breve Estudo de comportamento térmico – falta Pré-certificado
energético---------------------------------------------------------
Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital---
Ficha eletrotécnica-------------------------------------------
Verificação do comportamento acústico ------------------------2.1.2.
Pedido
de
isenção
da
apresentação
do
projeto
de
infraestruturas de gás, nos termos da legislação em vigor, enquadrado
no n.º 2 do artigo 3.º do DL 97/2017 de 10/08, e Certidão atualizada
da Conservatória do Registo Predial;--------------------------------2.1.3.
Parecer favorável da ARS, do SNS – Serviço Nacional de
Saúde, ACES ATB, datado de 26 de fevereiro de 2019;-----------------2.1.4.
Constavam já do projeto de arquitetura:------------------
Parecer favorável ao Projeto de Segurança Contraincêndios visado
pela ANPC----------------------------------------------------------
Parecer favorável do Instituto de Segurança Social, Núcleo de
Apoio à Direção – Vila Real-----------------------------------------2.2. A Associação requerente solicitou ainda, ao abrigo do ponto 3.1,
do n.º3 do artigo 19.º, do Regulamento de liquidação e cobrança de
taxas devidas pela realização de operações urbanísticas, que a mesma
ficasse isenta da liquidação das taxas de infraestruturas urbanísticas

F. 148
_____________________

por se enquadrar nas disposições consagradas nesse mesmo ponto5
apresentando para o efeito:-----------------------------------------
Certidão
de
situação
regularizada
junto
da
Autoridade
Tributária;--------------------------------------------------------
Certidão contributiva regularizada perante a Segurança Social;
Estatutos registados da Instituição particular de solidariedade
social, na Direção Geral da Segurança Social;-----------------------
Alteração de Estatutos;---------------------------------------
Declaração publicada em Diário da República da Instituição
particular de solidariedade social, denominada Associação Flor do
Tâmega para Apoio a Deficientes-------------------------------------3.
Parecer/Proposta de Decisão-----------------------------------3.1. De acordo com todos os projetos apresentados, o pedido está em
condições de merecer parecer favorável;-----------------------------3.2. As taxas de Infraestruturas urbanísticas a liquidar referente à
construção do edifício seriam as que constam no quadro a seguir, no
entanto entende-se que a pretensão se enquadra no ponto 3.1, do n.º3
do artigo 19.º, do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas
devidas pela realização de operações urbanísticas-------------------Faixa de rodagem
0
11,35

14,49
19,77

0,00
224,39

€/m

- Betão betuminoso
- Granito (calçada a cubos)

0

13,34

0,00

€/m

0

8,70

0,00

€/m

0

13,34

0,00

€/m

- Semipenetração betuminosa

- Granito (calçada à portuguesa)
REDE VIÁRIA

- Betão
Passeios

€/m

0

17,96

0,00

€/m

- Lancil (Granito)
0
- Pavimento (Betonilha ou blocos de
betão)

40,60

0,00

€/m

- Lancil (Betão)

- Pavimento (Mosaico)

1

16,24

16,24

€/m

0

25,52

€/m

REDE DE ÁGUA
REDE
DE
ESGOTOS

1

22,04

0,00
22,04

1

34,12

34,12

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

1

46,40

46,40

€/m

343,19

€/m

C - custo das obras existentes na via
pública / m
m - frente do terreno que confronta com
a via pública

€/m

140

N - número de pisos

1

Edifícios destinados exclusivamente
a fins comerciais e/ou industriais
- alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º
T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]

T =

12.011,63 €

3.3. Atendendo às razões expostas no ponto 2.2, deverá a Câmara
deliberar sobre o pedido de isenção de taxas de infraestruturas,
conforme acima citado;----------------------------------------------5

3- Ficam isentos da liquidação de taxas de infraestuturas
urbanísticas os seguintes casos:------------------------------------3.1- Todas as obras de edificação ou loteamentos promovidos por pessoas
coletivas de direito público ou de utilidade pública, cooperativas,
associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou
profissionais de direito privado sem fins lucrativos, desde que as
mesmas se destinem à realização dos correspondentes estatutários. ----
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3.4. Caso a Exma. Câmara concorde com a presente informação, dê-se
conhecimento à Divisão de Gestão Financeira do teor da mesma;-------3.5. Face ao exposto, e nos termos do artigo 23.º do DL 555/99 de
16/12 e ulteriores alterações, propõe-se o deferimento do pedido de
licenciamento, solicitado por intermédio do requerimento n.º 298/19
de 07 de fevereiro;-------------------------------------------------3.6. O requerente dispõe do prazo de um ano para requerer a emissão
do alvará de licença de construção respetivo, nos precisos termos do
descrito no artigo 76.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação,
acompanhado ainda do Pré-certificado energético;--------------------3.7. Deverá ser recordado ao empreiteiro, enquanto responsável pela
produção de resíduos de construção e demolição (RCD), as obrigações a
que está sujeito por força do DL n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores
alterações, designadamente do seu artigo 11.º; para efeitos de
controlo e fiscalização do cumprimento das normas aí contidas, e
conforme previsto na alínea f) do referido artigo 11.º, deverá ser
mantido, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD,
de acordo com o modelo constante do anexo II, do citado decreto-lei.4.
Taxas Urbanísticas--------------------------------------------Deverão ainda ser liquidadas as taxas devidas pela realização da
operação urbanística em causa nos termos do descrito no artigo 117.º
do DL 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, e previstas no respetivo
Regulamento Municipal de liquidação e cobrança de taxas em que a
operação se enquadra, conforme se descrimina:-----------------------Descrição
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º

Un.

Taxa

Valor

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras
de edificação

n.º 1
n.º 4

Emissão de alvará de licença ou admissão de
comunicação prévia (taxa geral)
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido
em 1., por unidade de ocupação

a)

Até 300m2 de área bruta de construção

b)

De 301m2 a 2000m2 de área bruta de construção

c)

Superior a 2000m2 de área bruta de construção

n.º 16

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração
TOTAL

66,80 €

0
1
0
12

111,35
€
222,60
€
556,55
€
12,20 €

0,00 €
222,60 €
0,00 €
146,40 €
435,80 €

À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.27. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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3.13. AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM E DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM USO
INDUSTRIAL – PROCESSO N.º 182/13 – ISABEL GRILO, UNIPESSOAL, LDA. –
LUGAR DE VALE DE SALGUEIRO, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA
DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA
FERREIRA DATADA DE 27.02.2019. -------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1 - Através dos requerimentos com o registo de entrada nos serviços
municipais com os n.º2660/18 e 199/19, referente ao processo n.º
182/13,Isabel Grilo, Unipessoal, Lda, na qualidade de proprietária,
solicita, pedido de licenciamento, com vista à aprovação de uma
operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de
ampliação6 de um armazém, destinado a armazenamento de fruta, com
alvará de licença de construção n.º 27/14 e alvará de autorização de
utilização n.º 117/15, localizado no lugar de Vale de Salgueiro,
freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves. Solicita ainda, a
emissão de declaração de compatibilidade com o uso industrial, do
alvará de autorização de utilização n.º117/15, emitido em 3 de Novembro
de 2015, para o edifício, destinado a armazém.----------------------1.2 – De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total de 15 919.12 m2, está
inscrito na matriz com o n.º 3192 e descrito na conservatória do
Registo Predial sob o n.º 4254/20120427, da freguesia de Outeiro Seco.2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1. Foi emitido o Alvará de Obras de construção n.º 27/14, referente
á construção de um “armazém de frutas”, com a área bruta de construção
de 3.207,60 m2, distribuídos pelo r/chão e planta alta e que se projeta
no prédio urbano descrito na Conservatória sob o n.º 4254/20120427 e
inscrito na matriz com o n.º 3192, da freguesia de Outeiro Seco.----2.2. Foi emitido Alvará de Autorização de utilização n.º 117/15, para
“armazém de frutas”, que se projeta no prédio urbano descrito na
Conservatória sob o n.º 4254/20120427 e inscrito na matriz com o n.º
3192, da freguesia de Outeiro Seco.---------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------3.1 - O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e no n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de
Abril, nomeadamente:------------------------------------------------ Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- Fotografias;------------------------------------------------------ Extrato da Planta de condicionantes e ordenamento do P.D.M.;------- Planta de localização à escala 1:2 000;----------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, pelo coordenador de projeto e projeto de arranjos
exteriores, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares
aplicáveis; -------------------------------------------------------- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de carater
profissional;------------------------------------------------------6

«Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação
existente;----------------------------------------------------------
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- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e
formato digital;---------------------------------------------------- Memória Descritiva e Justificativa;-------------------------------- Planta de implantação à escala de 1:500;--------------------------- Plantas à escala 1:100;-------------------------------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Cortes transversais e longitudinais à escala 1:100;---------------- Alçados à escala 1:100;-------------------------------------------- Planta de arranjos exteriores à escala 1:500;---------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal, no disposto
na alínea c), do n.º 2, art.º4, do Dec.-Lei555/99 alterado pelo Dec.Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro (doravante RJUE), por se tratar de
obras de ampliação em área não abrangida por operação de loteamento,
estando deste modo sujeita a licença administrativa.----------------4.2 Nos instrumentos de Gestão Territorial--------------------------4.2.1. De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor
Municipal n.º 34 B, o prédio urbano está inserido no Parque Empresarial
de Chaves (PEC), na Unidade Operativa 6 – Área de ampliação do parque
de atividades de Chaves.--------------------------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- Relativo às obras de ampliação do armazém----------------------5.1.1- As alterações propostas, prendem-se, com a ampliação do imóvel,
licenciado ao abrigo da licença supra citada, mantendo se o uso
preexistente, para armazém. A ampliação projeta se ao nível do r/chão
e contempla um aumento da área bruta de 42,00 m2.-------------------5.1.2- O edifício a ampliar, destina se a armazém e está implantado
na Unidade Operativa 6 – Área de ampliação do parque de atividades de
Chaves.------------------------------------------------------------5.1.3 - Não há alteração ao uso existente e licenciado ao abrigo da
licença de construção n.º 27/14, para armazém, pelo que se enquadra
nos usos admitidos, para o local de acordo com a alínea a), do ponto
3.2, do anexo 5, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves.
5.1.4- De acordo com o disposto na alínea c), do ponto 3.2, do anexo
5, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, o índice de construção
é nestes casos de 0.80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área
do terreno x índice de construção) = 15 919.12 m2 x 0.80 m2/m2 =
12.735,29 m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 3.249,60 m2
(área bruta de construção licenciada + área bruta de construção
ampliada).---------------------------------------------------------5.1.5- A ampliação proposta com o presente projeto, cumpre ainda o
disposto nas alíneas d), e), f) e g), do ponto 3.2, do anexo 5, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, relativamente a
outros parâmetros urbanísticos, designadamente, área máxima de
implantação, área de impermeabilização, n.º de pisos e cércea máxima.5.1.6- De acordo com a planta de implantação apresentada, a ampliação
do imóvel, agora proposta, está de acordo com o disposto no art.º 29A, do P.D.M., onde dispõe que, as regras de uso, ocupação e
transformação do solo aplicáveis ao Parque Empresarial (PEC) são as
estabelecidas na Secção III, (Espaços Industriais Classe 2), do
Capítulo II, cumulativamente com as estabelecidas no Anexo 5, ou seja:
5.1.6.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a
estrada que delimita o espaço;--------------------------------------5.1.6.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um
retângulo com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado menor
sobreposto á berma da referida via;----------------------------------
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5.1.6.3- No interior da parcela existem espaços destinados ao
movimento de cargas e descargas e ao estacionamento próprio com
dimensão suficiente para que não seja prejudicada a normal fluência
de tráfego nas vias públicas;---------------------------------------5.1.6.4- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta
a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual não é
inferior a 30 m;----------------------------------------------------5.1.6.5- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela;
5.1.7-Face à tipologia do imóvel previsto (armazém) e à área bruta de
construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea e),
do n.º 3, do art.º 12, do Plano Diretor Municipal, uma vez que
contempla, no interior do seu prédio 32 lugares de estacionamento
automóvel, o qual, é igual ao valor mínimo, previstos naquela norma
regulamentar.------------------------------------------------------5.2 - Relativo à emissão de declaração de compatibilidade com o uso
industrial---------------------------------------------------------5.2.1- A requerente pretende ainda a emissão de declaração de
compatibilidade com o uso industrial, o alvará de autorização de
utilização n.º 117/15, de um edifício destinado a “armazém”.--------5.2.2- Este pedido é extemporâneo, face às alterações apresentadas e
que propõe licenciar com o projeto apresentado, que culminarão, na
emissão de um averbamento, ao alvará de autorização de utilização já
emitido para o imóvel.----------------------------------------------6- RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, cujos
teores se mostram adequados.----------------------------------------7- CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------7.1- Considerando que a parcela de terreno, a implantação do imóvel e
a área bruta de construção proposta, cumprem o disposto no ponto 3.2,
do anexo 5, do Regulamento do Plano Diretor Municipal.--------------7.2- O projeto de ampliação apresentado, está de acordo com o disposto
no art.º 29-A, do P.D.M., onde dispõe que, as regras de uso, ocupação
e transformação do solo aplicáveis ao Parque Empresarial (PEC) são as
estabelecidas na Secção III, (Espaços Industriais Classe 2), do
Capítulo II, cumulativamente com as estabelecidas no Anexo V, do
referido diploma legal.---------------------------------------------7.3- Considerando de acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de
16 de Dezembro e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do
prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades,
podendo este prazo ser prorrogado por uma só vez, e por período não
superior a 3 meses, mediante requerimento fundamentado apresentado
antes do respetivo termo. ------------------------------------------7.4- Findo o prazo referido no paragrafo anterior, e caso não sejam
apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do
processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o
qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado.-8- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte
estratégia procedimental:------------------------------------------8.1.1- Propõe-se a aprovação das alterações ao projeto de arquitetura,
apresentado sob requerimento n.º 2660/18.---------------------------8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima
reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.
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8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação das
alterações ao imóvel, de acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99,
de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do
prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades,
conforme estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril,
designadamente:----------------------------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.27. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.14. SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA: - CONSULTA FORMAL REALIZADA
PELO GOVERNO SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS QUE
PROCEDE À SUSPENSÃO PARCIAL DOS PDM DE BOTICAS, CABECEIRAS DE BASTO,
CHAVES, RIBEIRA DE PENA E VILA POUCA DE AGUIAR – MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO DATADA DE
19.03.2019. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------I – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.
Através do Ofício n.º 3361/2019 dirigido a este município via
correio eletrónico em 11/03/2019, a Senhora Chefe do Gabinete do Senhor
Ministro do Ambiente e da Transição Energética procedeu à consulta
direta e formal deste município, através do envio de um projeto de
Resolução do Conselho de Ministros que procederá à suspensão parcial
dos PDM de Boticas, Cabeceiras de Basto, Chaves, Ribeira de Pena e
Vila Pouca de Aguiar, na área destinada à implantação do Sistema
Electroprodutor do Tâmega (SET), no âmbito da elaboração e instrução
dos atos e diplomas sujeitos a aprovação do Conselho de Ministros ou
dos membros do Governo, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do DecretoLei n.º 274/2009, de 2 de outubro.----------------------------------2.
A comunicação em causa foi encaminhada via correio eletrónico a
este Setor em 14/03/2019, sendo que o prazo máximo para este município
se pronunciar sobre a matéria é o próximo dia 21/03/2019, o que não
permite que esta informação esteja presente numa reunião da Câmara
Municipal a realizar até ao termo daquele prazo.--------------------3.
De qualquer forma, a presente informação visa a análise e emissão
de parecer sobre o projeto de Resolução do Conselho de Ministros que
se encontra em anexo à presente informação, incidindo sobre os
seguintes aspetos:-------------------------------------------------a)
Do tipo de suspensão e da competência para a determinar;------b)
Das medidas preventivas a estabelecer, o respetivo âmbito
temporal e espacial, bem como o seu limite material.----------------4.
Para o efeito, foi solicitada a colaboração do Sr. Eng.º Paulo
Valoura, da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, no sentido
da prestação de alguns esclarecimentos e da disponibilização de
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informação sobre o empreendimento hidroelétrico em causa, tendo em
consideração que o respetivo processo administrativo tem vindo a ser
acompanhado por aquela unidade orgânica.----------------------------II - ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES DO PEDIDO-------------------------1.
O Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), cuja concessão de
captação, para produção de energia hidroelétrica, e conceção,
construção, exploração e conservação das infraestruturas hidráulicas
dos aproveitamentos hidroelétricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega
e Daivões foi atribuída pelo Estado Português à IBERDROLA GENERACIÓN,
S.A.U., entidade à qual também foi atribuído o direito exclusivo de
exploração, no âmbito da implementação do Programa Nacional de
Barragens
de
Elevado
Potencial
Hidroelétrico
(PNBEPH)7,
dos
mencionados
aproveitamentos
hidroelétricos,
tendo
celebrado
o
correspondente contrato de implementação em 16 de dezembro de 2008,
nos termos do Decreto-Lei n.º 182/2008, de 4 de setembro.-----------2.
Em 30 de junho de 2014, ao abrigo do contrato de implementação
mencionado,
foi
celebrado
o
Contrato
de
Concessão
n.º
32/Energia/APA/2014, entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e a
IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U., relativo à utilização privativa dos
recursos hídricos do domínio público para captação de águas
superficiais destinadas à produção de energia hidroelétrica e
implantação das respetivas infraestruturas hidráulicas do SET, fixando
a Cláusula 5.ª o prazo máximo de 108 meses (9 anos), a contar da data
de celebração do contrato, para a execução, conclusão e vistoria das
obras. ------------------------------------------------------------3.
Os aproveitamentos hidroelétricos de Gouvães, do Alto Tâmega e
de Daivões abrangem áreas dos concelhos de Boticas, de Cabeceiras de
Basto, de Chaves, de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar e já
deram origem a uma suspensão parcial dos PDM dos municípios
supracitados, pelo prazo de 2 anos, incluindo o estabelecimento de
medidas preventivas, determinada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 41/2014, de 27 de junho, publicada em Diário da
República, 1.ª série — N.º 122 — 27 de junho de 2014. --------------III - ANÁLISE DO PROJETO DE RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS------A.
Do tipo de suspensão e da competência para a determinar-------1.
De acordo com o preconizado na alínea a) do n.º 1 do artigo 126.º
(suspensão de planos intermunicipais e municipais) do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo DecretoLei n.º 80/2015, de 2 de outubro, a suspensão, total ou parcial, de
planos intermunicipais e municipais é determinada por resolução do
Conselho de Ministros, em casos excecionais de reconhecido interesse
nacional ou regional, ouvidas as câmaras municipais e as entidades
intermunicipais abrangidas.----------------------------------------2.
Tendo os aproveitamentos hidroelétricos de Gouvães, do Alto
Tâmega e de Daivões reconhecido de interesse nacional, é competência
do Governo, por Resolução do Conselho de Ministros, determinar a
suspensão parcial dos PDM dos municípios abrangidos.----------------B.
Das medidas preventivas a estabelecer, o respetivo âmbito
temporal e espacial, bem como o seu limite material-----------------1.
Em conformidade com o previsto no n.º 8 do artigo 134.º (Medidas
Preventivas) do RJIGT, o Governo pode estabelecer medidas preventivas
para salvaguardar situações de reconhecido interesse nacional ou
regional, nomeadamente, a execução de empreendimentos de relevante
interesse público, situações de calamidade pública ou outras situações
7

Programa setorial do Estado Português para a área da energia,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 182/2008, de 4 de setembro.------------
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de risco, bem como para garantir a elaboração, alteração ou revisão
de programas especiais, aplicando-se, para o efeito, as disposições
previstas nos números anteriores do mesmo artigo.-------------------2.
De acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 137.º
(Competências) do RJIGT, as medidas preventivas são aprovadas por
resolução do Conselho de Ministros, salvo norma especial que determine
a sua aprovação por decreto-lei ou decreto regulamentar, nos casos
previstos no n.º 8 do artigo 134.º.---------------------------------3.
Segundo o estatuído no n.º 1 do artigo 139.º (Limite material
das medidas preventivas) do RJIGT, o estabelecimento de medidas
preventivas ou de normas provisórias deve ser limitado aos casos em
que fundamentadamente se preveja ou receie que os prejuízos
resultantes da possível alteração das características do local sejam
socialmente mais gravosos do que os inerentes à adoção daquelas
medidas.-----------------------------------------------------------4.
Neste caso, considerando, por um lado, a cessação da vigência da
suspensão parcial dos PDM e das medidas preventivas determinadas pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2014, de 27 de junho e, por
outro lado, o cronograma estabelecido no âmbito do Contrato de
Concessão para a execução dos trabalhos de construção do SET, que fixa
como prazo máximo para a sua conclusão o dia 30 de junho de 2023,
considera-se fundamentada a necessidade de proceder a uma nova
suspensão parcial dos PDM daqueles municípios, na área estritamente
destinada
à
sua
implantação,
assim
como
de
estabelecer
excecionalmente, para essa mesma área, medidas preventivas, nos termos
previstos no n.º 8 do artigo 134.º do RJIGT.------------------------5.
Verificando-se não ter sido possível assegurar, atempadamente,
os procedimentos tendentes à alteração ou à revisão dos PDM dos
municípios abrangidos, de modo a acomodar a nova realidade territorial
decorrente da implantação do referido complexo hidroelétrico, o
Governo considera necessário proceder a uma nova suspensão parcial
daqueles instrumentos de gestão territorial.------------------------6.
Simultaneamente, subsiste a necessidade, face ao risco real de
ocorrência de alterações do uso do território, bem como da emissão de
licenças ou autorizações que possam comprometer a futura concretização
do SET, ou torná-la mais difícil e onerosa, estabelecer medidas
preventivas que acautelem a necessidade de programação e a
possibilidade
de
execução
dos
aproveitamentos
hidroelétricos
previstos, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 139.º do
RJIGT.-------------------------------------------------------------7.
Por se tratar de uma infraestrutura de reconhecido interesse
nacional o governo considera que os prejuízos resultantes da prática
dos atos supracitados são social e economicamente mais relevantes do
que os inconvenientes que poderão eventualmente resultar das medidas
preventivas que se pretendem estabelecer, pelo que se é referido que
se tiveram em conta, além do interesse público inerente à concretização
deste complexo hidroelétrico, também os interesses privados, razão
pela qual houve o cuidado de permitir que, na área abrangida pelas
medidas preventivas, possam continuar a ser desenvolvidas as
atividades agrícolas e florestais inerentes ao solo rural.----------8.
Conforme previsto no n.º 1 do artigo 140.º (Âmbito territorial
das medidas preventivas) do RJIGT, a área sujeita às medidas
preventivas deve ter a extensão que se mostre adequada à satisfação
dos fins a que se destina. Neste caso, a área a sujeitar a medidas
preventivas abrange a área estritamente necessária para acomodar a
nova realidade territorial decorrente da implantação do complexo
hidroelétrico (SET).------------------------------------------------
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9.
No território de Chaves o âmbito territorial da nova suspensão
do PDM e do consequente estabelecimento de medidas preventivas
encontra-se representado nas peças desenhadas anexas a esta
informação8, para os devidos efeitos, sendo idêntico ao da suspensão
inicial determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
41/2014, de 27 de junho.10. De acordo com as plantas de ordenamento dos PDM dos municípios
abrangidos, o SET localiza-se em espaços cujas utilizações se revelam
incompatíveis com os usos que se pretendem atribuir com a sua execução.
11. Segundo o preconizado no n.º 1 do artigo 141.º (Âmbito temporal
das medidas preventivas) do RJIGT, o prazo de vigência das medidas
preventivas deve ser fixado no ato que as estabelecer, não podendo ser
superior a dois anos, prorrogável por mais um, quando tal se mostre
necessário. No caso em apreciação, o projeto de Resolução de Conselho
de Ministros estabelece o prazo de dois anos para a suspensão dos PDM
e para a aplicação das medidas preventivas.-------------------------12. Em termos materiais, no concelho de Chaves, o projeto da nova
Resolução do Conselho de Ministros objeto de análise consiste em:---a)
Suspender, pelo prazo de dois anos, nas áreas identificadas na
planta constante do anexo III à Resolução em causa, que dela faz parte
integrante, as disposições do Regulamento do Plano Diretor Municipal
de Chaves aplicáveis nas áreas classificadas como:------------------i.
«Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais» (artigos 33.º a
39.º), nas seguintes categorias:------------------------------------------˗
«Categoria 4.1 – Espaços florestais» – «Subcategoria 4.1.A –
Espaços florestais comuns» e «subcategoria 4.1.B – Espaços florestais
condicionados (REN)»;----------------------------------------------˗
«Categoria 4.2 – Espaços agrícolas» – «Subcategoria 4.2.A –
Espaços agrícolas defendidos (RAN)»;--------------------------------˗
«Categoria 4.3 – Espaços agroflorestais» – «Subcategoria 4.3.A –
Espaços agroflorestais comuns» e «Subcategoria 4.3.B – «Espaços
agroflorestais condicionados (REN)»;--------------------------------ii.
«Classe 5 – Espaços culturais e naturais», na «Categoria 5.2 –
espaços de uso diversificado» (artigos 40.º e 41.º);-----------------------b)
Sujeitar, pelo prazo de dois anos, as áreas referidas na alínea
anterior a medidas preventivas que consistirão na proibição dos
seguintes atos e atividades:----------------------------------------i.
Realização de operações urbanísticas, incluindo a construção,
reconstrução e ampliação de edifícios;------------------------------ii.
Instalação de explorações de recursos geológicos ou ampliação
das existentes;-------------------------------------------------------iii.
Realização de aterros, escavações ou alteração do coberto
vegetal.--c)
Excecionar do disposto no número anterior, os atos e atividades
destinados à execução do Sistema Electroprodutor do Tâmega e das
diversas componentes que lhe estão associadas.----------------------8

Peças desenhadas elaboradas em 2014 pela Divisão de Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano, no âmbito do acompanhamento do
processo do SET e da audição da Câmara Municipal de Chaves relativa à
proposta de Resolução do Conselho de Ministros que determinou a
suspensão parcial do PDM de Chaves e o estabelecimento de medidas
preventivas.--------------------------------------------------------
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d)
Determinar que o disposto na alínea b) anterior não se aplica às
atividades agrícolas e florestais compatíveis com o solo rural que não
impliquem a construção, reconstrução ou ampliação de edifícios nem a
instalação de estabelecimentos industriais.-------------------------e)
Estabelecer que, sem prejuízo das competências de fiscalização
das entidades licenciadoras, a fiscalização do cumprimento da
Resolução em causa competirá à Agência Portuguesa do Ambiente I.P.
(APA, I.P.) e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional do
Norte (CCDRN).-----------------------------------------------------f)
Estabelecer que, sem prejuízo dos poderes de tutela da legalidade
urbanística do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, a competência
para ordenar o embargo, a demolição ou a reposição da configuração do
terreno é do membro do Governo responsável pela área do ordenamento
do território, nos termos preconizados no n.º 2, do artigo 144.º do
RJIGT.-------------------------------------------------------------g)
Determinar que os aproveitamentos hidroelétricos projetados e as
diversas componentes que lhes estão associadas deverão desde logo ser
tidos em consideração na elaboração, alteração ou revisão de todos os
instrumentos de gestão territorial com incidência nas áreas
identificadas nas plantas constantes dos anexos I a V do projeto de
Resolução.---------------------------------------------------------h)
Determinar que a Resolução do Conselho de Ministros entrará em
vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República9. 13. Da análise da planta de ordenamento do PDM de Chaves em vigor,
constata-se que a área global do SET abrange áreas das classes,
categorias e subcategorias de solo mencionadas no projeto de Resolução
e, da verificação do teor do Regulamento, confirma-se a referência às
disposições regulamentares aplicáveis a suspender nas áreas objeto da
suspensão do PDM. Neste sentido, considera-se que as medidas
preventivas propostas são proporcionais aos fins a que se destinam.-14. Mais se informa que os aproveitamentos hidroelétricos em causa e
as diversas componentes que lhes estão associadas já estão
incorporados no procedimento de revisão do PDM de Chaves, em curso.-IV - PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------1.
Atendendo às razões de facto e de direito enunciadas, considerase estarem reunidas as condições necessárias para que a Câmara
Municipal delibere emitir parecer favorável ao projeto de Resolução
do Conselho de Ministros que visa a suspensão parcial do Plano Diretor
Municipal de Chaves, nos espaços a abranger pela albufeira do Alto
Tâmega e pela reposição do acesso existente, bem como o estabelecimento
de medidas preventivas para esses mesmos espaços.-------------------2.
Em virtude da urgência decorrente do prazo estabelecido para a
consulta formal deste município (até 21 de março), propõe-se que este
parecer seja imediatamente levado ao conhecimento do Sr. Presidente
da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, para efeitos de
sancionamento e ulterior notificação do Ministério do Ambiente e da
Transição Energética, através do correio eletrónico do secretariado
da Senhora Chefe do Gabinete do Senhor Ministro do Ambiente e da
Transição Energética (apoio.mate@mate.gov.pt). ---------------------3.
Tendo em vista conferir eficácia ao Despacho que vier a ser
praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, sou a sugerir que
esta informação/proposta seja submetida à próxima reunião do órgão
executivo municipal para efeitos de ratificação, de forma a
consubstanciar a posição do Município de Chaves nesta fase de consulta
9

Publicação a efetuar na 1.ª série do Diário da República, de acordo
com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 191.º do RJIGT.-------
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formal sobre este projeto de Resolução do Conselho de Ministros, em
conformidade com o previsto no n.º 310 do artigo 35.º do ANEXO I (a
que se refere o n.º 2 do artigo 1.º) da Lei 75/2013, de 12 de setembro.4.
Independentemente da proposta sugerida de emissão de parecer
favorável ao projeto de Resolução do Conselho de Ministros em causa,
considera-se que a Câmara Municipal de Chaves deverá deliberar no
sentido de reiterar, junto da entidade coordenadora do SET (APA, I.P.),
a necessidade de ser consultada na fase de aprovação de cada uma das
ações decorrentes da implementação do projeto, com incidência no
território de Chaves, não só daquelas que estão sujeitas a parecer
prévio não vinculativo da câmara municipal, de acordo com o previsto
no n.º 2 do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9
de setembro e ulteriores alterações, mas também daquelas que possam
vir a ocorrer fora da área sujeita a suspensão parcial do PDM.------5.
Por último, propõe-se o envio de cópia da presente informação à
Divisão de Sustentabilidade e de Competitividade, pelo facto de o
processo administrativo relacionado com o Sistema Electroprodutor do
Tâmega (SET) estar a ser acompanhado por essa unidade orgânica.-----À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.20. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE -21.03.2019.--------------------------------------------------------Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado na proposta de
decisão constante da informação técnica infra.----------------------À reunião de câmara para efeitos de ratificação.--------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.15. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 892/18 – JOAQUIM FERNANDES SERRALHEIRO – BAIRRO DO CABO,
FREGUESIA DE BUSTELO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 19.03.2019. --Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 568/19 e 2315/18, referente ao
processo n.º 892/18, o Sr.º Joaquim Fernandes Serralheiro, na
qualidade de proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação
de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na
legalização das obras de construção11, de uma habitação unifamiliar,
localizada no bairro do Cabo - Bustelo, freguesia de Bustelo no
concelho de Chaves.-------------------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total de 83,00 m2, está inscrito
10

«Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência,
não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o
presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando
os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a
sua prática, sob pena de anulabilidade».----------------------------11 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---
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na matriz com o n.º 55 e descrito na conservatória do Registo Predial
sob o n.º 1621/20151223, da freguesia de Bustelo.-------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Não foram encontrados no arquivo municipal, antecedentes do
projeto.-----------------------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:2 000;---------------------------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;
- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico;------------------------------------------------------------ Quadro de áreas;--------------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à
escala de 1: 250;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; -------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;-------------------------------------------Termo de responsabilidade de autor do projeto de estabilidade;------Termo de responsabilidade de autor do projeto de abastecimento de
água, drenagem de águas residuais e de águas pluviais;--------------- Termo de responsabilidade de autor do estudo de comportamento
térmico;------------------------------------------------------------ Termo de responsabilidade de autor do projeto acústico;------------ Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Fatura do telefone;-----------------------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização
das obras de construção.--------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.-----------
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4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação
unifamiliar. A habitação levada a efeito sem os necessários atos
administrativos de controlo prévio, possui dois pisos: r/chão e andar,
preconizando uma área bruta de construção de 140,20 m2. ------------5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-01-17, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”05/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, a
habitação unifamiliar se encontrar, em bom estado de conservação,
interior e exteriormente, não havendo necessidade de obras de correção
e/ou adaptação.----------------------------------------------------5.4- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Bustelo, tendo
resultado da vistoria realizada, para efeitos de legalizações de
operações urbanísticas, que a edificação se integra no meio em que se
insere, onde a moda da cércea na frente urbana é de r/chão e andar.
5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------5.6- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
plano de acessibilidades, do autor dos projetos de especialidades,
cujos teores se mostram adequados.----------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge
o montante de 592,72 euros.-----------------------------------------7.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
212,50 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 805,22 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi levada a
efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.-8.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um
edifício de “habitação unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos
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existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos
à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido,
pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros
de edificabilidade, previstos no artigo 19.º, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário da República 2.ª
série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.
8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público
pavimentado e possui ligação á rede pública de água e esgotos.------8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a) do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe
que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e
ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou
mista.-------------------------------------------------------------8.5- A operação urbanística em análise, não consubstancia, qualquer
dispensa de cumprimento de normas técnicas de construção, pelo facto
de se tratar de uma construção recente.-----------------------------8.6- Considerando, de acordo com o referido no anterior ponto 5.3, que
não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação, no imóvel,
objeto de pedido de legalização das obras de construção, o titulo a
emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto
no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar;---------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2)
PISO

Habitação

Piso 0

57,20

Comércio/Serviços Arrumos

57,20

Piso 1

83,00

83,00

TOTAL

140,20

0,00

0,00

Armazém

0,00

TOTAL

140,20

Cércea – 5,60 ml ---------------------------------------------------Volume – 358,00 m3--------------------------------------------------QUADRO I
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- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO I

custos (C)
s/n

larg.

C/m

C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem

REDE VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

3

19,33

57,99

€/m

- Granito (calçada a cubos)

3

13,08

39,24

€/m

- Granito (calçada à portuguesa)

0

8,53

0,00

€/m

- Betão

0

13,08

0,00

€/m

Passeios
0

17,63

0,00

€/m

- Lancil (Granito)
0
- Pavimento (Betonilha ou blocos de
betão)

39,80

0,00

€/m

- Lancil (Betão)

- Pavimento (Mosaico)

0

15,92

0,00

€/m

0

25,02

0,00

€/m

REDE DE ÁGUA
REDE
DE
ESGOTOS

1

21,61

21,61

€/m

1

34,12

34,12

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m

152,96

€/m

C - custo das obras existentes na via
pública / m
m - frente do terreno que confronta com a
via pública

15,5

Moradia unifamiliar
- alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º
T = C x m x 0,25

T =

592,72

€

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Descrição
Capítulo
II

Un.

Taxa

Valor

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 1

EDIFICAÇÕES

n.º 2

Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
edificação
Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação
prévia (taxa geral)

66,80 €

a)

Até 250 m2

1

77,90 € 77,90 €

b)

De 251 m2 a 500 m2

0

89,05 € 0,00 €
100,25
0,00 €
€
12,20 € 12,20 €

c)
Superior a 500 m2
n.º 16
Art.
N.6

Prazo de execução da obra, por cada mês
76,
Vistoria
TOTAL

0
1

55,60 € 55,60 €
212,50 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 592,72 € + 212,50 € = 805,22 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR.
MARCELO DELGADO, DATADO DE 20.03.2019.------------------------------Visto. Concordo. À reunião da CM para deliberação.------------------A execução da mesma deverá ser assegurada, coordenadamente, pela DGOT
e pela DAF, esta última, no que concerne ao apuramento de eventual
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responsabilidade, como consequência da infração urbanística cometida
e objeto de legalização.--------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.16. LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE
REAPRECIAÇÃO – PROCESSO N.º 199/17 – BERNARDINO MONTEIRO SALVADOR –
LUGAR DE MONTE MEÃO, FREGUESIA DE VIDAGO, UNIÃO DE FREGUESIA DE VIDAGO,
ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO
DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA
DATADA DE 15.03.2019. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1 A coberto do requerimento n.º 559/19, em 13/03/2019, vem o Sr.
Bernardino Monteiro Salvador, para cumprimento do enunciado na
informação técnica n.º0303/SCOU/2019, datada de 19/02/2019, da qual
tomou conhecimento através de email, remetido em 28/02/2019 para o
gabinete responsável pela concessão do projeto, tendo em vista a
legalização das obras de ampliação, que foi executando ao longo do
tempo, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, num
edifício pré-existente destinado a habitação unifamiliar, com Licença
inicial n.º69, emitida em 27 de janeiro de 1982, marginal á Estrada
Nacional n.º2, km 19,600, lado esquerdo, previsto no processo n.º
199/17, requer a junção de dos seguintes elementos:----------------
CD,
acompanhado
da
declaração
de
responsabilidade
de
compatibilidade entre papel e formato digital;----------------------
As peças desenhadas representativas das alterações pretendidas,
elaboradas de acordo com as cores convencionais (azul – os elementos
a legalizar, vermelho – elementos a construir…), especificadas no
artigo 15.º do RMUE;------------------------------------------------
Alteração ao projeto de arquitetura, no referente a uma
instalação sanitária que comunicava diretamente com cozinha, passando
o referido compartimento ser destinado a uma lavandaria;------------
O pedido de isenção de cumprimento das normas aprovadas pelo
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto (Normas técnicas para melhoria
da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada);---------
Prova da inscrição válida da técnica em associação profissional
e do comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil
dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada
pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. -------------------------------1.2. Cumulativamente solicita que seja dispensado de apresentar os
elementos instrutórios utilizados anteriormente e que se mantenham
válidos e adequados, instrutórios do pedido rejeitado liminarmente,
situação a que se refere o n.º 9, do artigo 11.º, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado RJUE, na
redação conferida pelo Decreto Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e
ulteriores alterações, sejam e levadas a efeito no prédio abaixo
identificado, nos termos do disposto no artigo 102-A, do RJUE.------1.3 Pelo requerimento n.º 574/19, de 14/03/2019, solicita a junção do
seguintes elementos:------------------------------------------------
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Termo de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arranjos exteriores, quanto ao cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis; -----------------------------------------
Termo de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
Condicionamento acústico, quanto ao cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis; -----------------------------------------
Comprovativo da ligação à rede pública existente, nomeadamente
rede elétrica, consubstanciada na fatura da eletricidade, rede pública
de abastecimento de água, consubstanciada na fatura de água e da fatura
de telecomunicações.-----------------------------------------------2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------Em face da Caderneta Predial Urbana emitida pelo Serviço de finanças
de chaves, o prédio de R/C e 1.º andar, com logradouro, inscrito na
matriz em 1983, situado em Monte Meão, com a área total do terreno de
1000,00 m2, sendo a área de implantação do edifício de 120,00 m2 e a
área bruta de construção de 240,00m2, inscrito na matriz sob o artigo
1333NIP da União das Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e
Vilarinho das Paranheiras, do concelho de Chaves, que teve origem no
artigo 590°, da extinta freguesia de Vidago, cujo titular é o Sr.
Bernardino Monteiro Salvador, ora requerente.-----------------------3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------3.1 Como antecedente ao pedido de licenciamento apresentado, registase em Arquivo Municipal, o anterior processo de obras de 1982, em nome
do Sr. Bernardino Monteiro Salvador e que se destinou a licenciar a
construção de uma moradia de r/c e andar, com a área de 213,70m2, dando
origem à licença de obras n. º69, concedida em 27/01/1982.----------3.2 Processo n.º 199/17, em nome do Sr. Bernardino Monteiro Salvador,
tendo em vista a legalização de obras de ampliação. Em 09/01/2019 o
procedimento foi rejeitado liminarmente. ---------------------------4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de
uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de alteração já
executadas, num edifício destinado a habitação unifamiliar, com
Licença inicial n. º69, emitida em 27 de janeiro de 1982 e não dotada
de autorização de utilização, enquadra-se no disposto nos artigos n.º
102 e 102.º-A, do RJUE.---------------------------------------------4.2 Nos Regulamentos Municipais-------------------------------------O presente pedido tem enquadramento, no artigo 73.º-C, sob a epígrafe,
“Procedimento
de
legalização
de
operações
urbanísticas”,
do
Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, publicado em
Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro de 2015,
através do regulamento n. º732/2015; RMUE.--------------------------4.3 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------O prédio objeto de análise situa-se em espaço urbano e urbanizável,
da categoria 1.2 da União das freguesias de Vigado, Arcossó, Selhariz
e Vilarinho das Paranheiras.----------------------------------------Sob a pretensão impende uma servidão administrativa originada pela EN
n.º2, km 19,600, lado esquerdo.-------------------------------------4.4 Pareceres externos----------------------------------------------Foi apresentado o parecer externo emitido pelas infraestruturas de
Portugal. De acordo com o respetivo parecer favorável para a
implantação da habitação, contudo está condicionado à regularização
junto daquela entidade do acesso à EN 2 e dos muros de vedação.-----5. ANÁLISE DO PEDIDO-------------------------------------------------
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5.1 O Novo pedido para o mesmo fim, tendo em vista a legalização, das
obras de ampliação, que o interessado foi executando ao longo do tempo,
sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, num
edifício existente destinado a habitação unifamiliar, com Licença
inicial n.º69, emitida em 27 de janeiro de 1982, marginal á Estrada
Nacional n.º2, poderá ser atendido favoravelmente,
porque tal
situação encontra-se prevista no n.º9, do artigo 11.º do RJUE.------5.2 Nesse sentido, resulta deste normativo a desnecessidade de
apresentação, no âmbito do procedimento de legalização, em análise,
os documentos utilizados anteriormente que se mantenham válidos e
adequados.---------------------------------------------------------5.3 No caso, em análise, constata-se contudo que o pedido ainda não
se encontra satisfatoriamente instruído, uma vez que que o interessado
não deu cabal cumprimento ás informações n.º 458/SCOU/2017, datada de
07/04/2017 e n. º0303/SCOU/2019, datada de 19/02/2019, a saber:-----
Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida
pela conservatória do registo predial referente ao prédio abrangido;
Levantamento topográfico, à escala 1:500, com a delimitação da
do prédio e com indicação da respetiva área, assim como o espaço
público envolvente;------------------------------------------------
Declaração, na qual o Técnico autor do respetivo levantamento
topográfico declara a conformidade do mesmo com os elementos
cadastrais presentes no local., de acordo com o n.º 12, do artigo 13º
do RMUE;-----------------------------------------------------------
Prova da validade da inscrição do técnico autor do levantamento
Topógrafo em organismo público/ associação pública de natureza
profissional oficialmente reconhecido, de acordo com o artigo 10º do
RJUE;--------------------------------------------------------------
Projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei,
ou eventualmente Comprovativo da ligação à rede pública existente,--
Mais se esclarece, uma vez que estamos em presença de
procedimento de legalização, de uma operação urbanística, já
concluída, sem procedimento de controlo prévio, deverá o requerente
apresentar os projetos de especialidades exigíveis, quando não for
possível a sua apresentação, os mesmos 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;--------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;----------------5.4. Por ultimo, por análise das plantas de alterações interpreta-se
que é pretensão também do requerente a realização de obras de
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construção, neste contexto deverá apresentar uma calendarização
adequada ás obras a realizar, assim como os elementos necessários para
a realização das eventuais obras de correção.-----------------------6. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------6.1. Pelo que se enunciou no título 5, da presente informação, concluise que o pedido ainda não se apresenta apto para aprovação, sendo
passível de ser indeferido nos termos do disposto na alínea a), do n.º
1, do artigo 24º do RJUE por violar normas legais e regulamentares
aplicáveis, nomeadamente por não cumprir Portaria n.º 113/2015, de 22
de abril, cumulativamente RMUE.-------------------------------------6.2 Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas,
sou a propor que o presente processo esteja presente na próxima reunião
de Câmara, para que o executivo delibere o projeto de indeferimento
do pedido de legalização, das obras de das obras de ampliação, que o
interessado foi executando ao longo do tempo, sem os necessários atos
administrativos de controlo prévio, num edifício existente destinado
a habitação unifamiliar, com Licença inicial n.º69, emitida em 27 de
janeiro de 1982,
marginal á Estrada Nacional n.º2, nos termos da
alínea a), do n.º 1 do artigo 24º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual versão, devendo promover-se audiência prévia do
interessado, nos termos do artigo 122º do DL nº4/2015, de 7 de janeiro,
que aprova o novo Código do procedimento Administrativo.------------6.3 Mais se informa, as obras de ampliação/alteração levadas a efeito
no referido imóvel, com licença inicial n.º69, emitida em 27 de janeiro
de 1982, marginal á Estrada Nacional n.º2, km 19,600, serão passíveis
de serem legalizadas, designadamente procedendo à sua completa
instrução e cumprindo as normas legais aplicáveis à pretensão.------6.4 Por ultimo o requerente deverá dar cumprimento ao parecer favorável
condicionado, emitido pelas infraestruturas de Portugal, enviado via
oficio V/Ref 8282VRL181010, de 2018/11/05.--------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.03.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos
competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
um projecto de decisão administrativa conducente ao indeferimento do
pedido de legalização da operação urbanística em causa, nos termos e
para os efeitos preconizados no item “6. Proposta de Decisão”, deste
documento.---------------------------------------------------------Neste contexto, e caso superiormente seja proferida decisão
administrativa consonante com o recomendado no anterior parágrafo,
dever-se-á notificar o requerente, nos termos e para os efeitos do
preceituado no art.º 121º e seguintes, do Código de Procedimento
Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias,
dizer o que se lhe oferecer sobe o sentido do projecto de decisão
acima pré-anunciado.-----------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.20. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.20. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------

F. 167
_____________________

3.17. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO
N.º 193/19 – JOSÉ ALVES PIRES – RUA DAS CASAS DOS MONTES, FREGUESIA
DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 15.03.2019. Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1.
Introdução----------------------------------------------------Vêm o Sr. José Alves Pires na qualidade de proprietários, solicitar
sob requerimento n.º 523/19, a emissão de certidão de destaque de uma
parcela de terreno, de um prédio urbano descrita na Conservatória do
Registo Predial sob o n.º 3386/20100329 e inscrita na matriz com o
n.º1438-P da freguesia de Santa Maria Maior.------------------------2.
Localização---------------------------------------------------O prédio sobre o qual se pretende proceder ao destaque de uma parcela
situa-se no lugar dos Gafos Casa dos Montes, freguesia de Santa Maria
Maior possuindo uma área total de 2915m2, confrontado a norte e
nascente com caminho publico.---------------------------------------3.
Enquadramento da Pretensão------------------------------------3.1. No regime jurídico--------------------------------------------O pedido agora apresentado, tem enquadramento legal no disposto no nº4
do art.º 6 do RJUE (regime jurídico de urbanização e edificação)
estando deste modo isento de controlo prévio. ----------------------Verifica-se ainda que a sua instrução se rege pelo disposto no artigo
19 do RMUE(regulamento municipal de urbanização e edificação ).-----3.2. Nas disposições do Plano Diretor Municipal--------------------O terreno no seu todo e de onde se pretende destacar, tem na sua
totalidade 2915 m2 (segundo prova documental – Certidão da
Conservatória do Registo Predial) está inserido em classe 1 –espaços
urbanos e urbanização categoria 1.1-Cidade de Chaves confrontando em
duas frentes com caminho público.-----------------------------------4.
Análise processual--------------------------------------------4.1. Analise da instrução do processo------------------------------O presente pedido encontra-se instruído com os elementos descritos no
artigo 19 do RMUE(regulamento municipal de urbanização e edificação).4.2. Análise da Pretensão-----------------------------------------Por analise de elementos apresentados verifica-se que:--------------
O terreno sobre o qual se pretende proceder à operação de
destaque, tem uma área de 2915 m2 estando toda inserida
em classe 1
–espaços urbanos e urbanização categoria 1.1-Cidade de Chaves para o
qual, segundo o regulamento do plano diretor municipal para o concelho
de Chaves, está prevista uma edificabilidade máxima correspondente ao
índice de construção de 1.2m2/m2 .----------------------------------
A construção erigida no prédio, foi licenciado com alvará
n.º282/91 com uma área total de 278.20 m2 -------------------------
Que a parcela que se pretende destacar tem uma área de 1319.40m2
e a parcela restante –prédio mãe passará a ter uma área de 1595.60m2.
Que ambas as parcelas resultantes da operação em causa confrontam
com arruamento público ---------------------------------------------
Que na parcela a destacar se prevê uma construção que origina um
índice inferior ao permitido para o local de Ic=0.8m2/m2.-----------
Que na parcela sobrante (mãe) com 1595.60m2 estará inserida a
edificação licenciada que possui uma área de 278.20m2 resultando assim
um índice de construção inferior ao máximo permitido para o local---
Proposta de decisão -------------------------------------------

F. 168
_____________________

Pelo supra citado pode-se constatar que se encontram reunidos os
requisitos constantes no disposto no ponto 4 e ponto 6 do artigo 6º
do RJUE.-----------------------------------------------------------Pelo exposto, julgo salvo melhor opinião emitir parecer favorável à
emissão de certidão de destaque solicitada, no entanto deverá o assunto
ser agendado para a próxima reunião de Câmara que melhor deliberará.À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.03.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos
competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação, consubstanciando o deferimento do pedido de emissão
de certidão comprovativa de que o acto que terá por efeito o destaque
da parcela do prédio requerido pelo interessado, está isento de
licença, uma vez que se mostra cumprido o requisito legal estipulado
no número 4, do Artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na sua redacção actual.-----------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.20. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.20. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.18. ALTERAÇÕES A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 797/15 – AGRIPINO RODRIGUES OLIVEIRA – RUA GENERAL SOUSA
MACHADO, VIDAGO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E
VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE
19.03.2019. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------I – Pretensão-------------------------------------------------------O Sr. Agripino Rodrigues de Oliveira, através do requerimento n.º
557/19 de 13/03 solicita a reapreciação do processo n.º 797/15,
juntando para o efeito os elementos solicitados na informação técnica
n.º 280/SCOU/2019 e respeitantes à legalização das alterações a nível
de arquitetura referente ao imóvel sito na Travessa General Sousa
Machado- Vidago, União das Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e
Vilarinho das Paranheiras.------------------------------------------II – Antecedentes---------------------------------------------------O Sr. Agripino Rodrigues de Oliveira possui:------------------------1-Alvará de licença de obras n.º 312/84, referente à construção de
moradia unifamiliar, composta por r/c e andar com área bruta de
construção de 155.48 m2;--------------------------------------------2- Aditamento n.º 28/85, onde legaliza a cave com área de 36,00m2;--3- Alvará n.º 173/88, com aumento de área de 36,65 m2;--------------4- Alvará n.º 628/92 referente a reboco da fachada;-----------------5- Alvará n.º 565/95 referente à construção de muro de vedação e
portão.-------------------------------------------------------------
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Informação do Serviço de Fiscalização – Proc.º N.º 697/14 – referente
à colocação de chaminé e conduta de exaustão de fumos na varanda da
habitação unifamiliar. ---------------------------------------------O proponente através do requerimento n.º 1915/15- Proc.º n.º 797/15,
apresentou
projeto
de
arquitetura/alterações
para
regularizar
alterações no logradouro do seu terreno e de uma chaminé levada a
efeito na sua habitação e sobre o qual recaiu a informação técnica de
25/02/2016 de rejeição liminar.-------------------------------------Através do requerimento n.º 579/16, o proponente veio apresentar
exposição, e sobre a qual recaiu a informação técnica de 07/04/2016.A 06/04/2017 foi elaborada informação técnica na qual solicita o
encaminhamento do processo n,º 797/15 para a comissão de vistorias.-A 08/07/2017 a comissão de vistorias deslocou-se ao local e foi
elaborado o auto n.º 124/17.----------------------------------------O processo n.º 797/15 mereceu parecer técnico a 08/02/2018 no qual
solicita que o proponente apresente decisão do tribunal em como possui
direito a legalizar a chaminé.--------------------------------------O Sr. Agripino Rodrigues de Oliveira veio através do requerimento n.º
1919/16 apresentar projeto de arquitetura/alterações às licenças
emitidas anteriormente, e sobre o qual recaiu a informação técnica de
rejeição do pedido datada de 18/01/2017.----------------------------O serviço de Fiscalização, através da ficha de acompanhamento de
operações urbanísticas n.º5/2016, refere que existem várias alterações
ao projeto, tendo recaído a informação técnica de 14/07/2016.-------Através do requerimento n.º 2380/18, de 14/11, a Sr.ª Dr.ª Maria
Valente Ferreira Abelha na qualidade de advogada do Sr. Agripino
Rodrigues de Oliveira, anexar sentença do tribunal.-----------------O Sr. Agripino Rodrigues de Oliveira através do requerimento n.º
189/19, de 23/01 solicita a reapreciação do processo n.º 695/16,
anexando Termo de Responsabilidade e 2 plantas.---------------------Através do requerimento n.º 268/19, de 01/02, vem o Sr. Amadeu Manuel
Pereira Silva, filho do Sr. Francisco do Nascimento Silva, solicitar
informação sobre o ponto de situação do processo da ordem da demolição
da chaminé levada a efeito pelo Sr. Agripino Rodrigues Oliveira.----O Sr. Agripino Rodrigues de Oliveira, através do requerimento n.º
189/19 de 23/01 solicitou a reapreciação do processo n.º 695/16,
juntando para o efeito termo de responsabilidade, 2 desenhos
respeitantes às alterações a nível de arquitetura referente ao imóvel
sito na Travessa General Sousa Machado- Vidago, União das Freguesias
de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras e sobre o
qual recaiu a informação técnica n.º 280/SCOU/2019.-----------------III – Localização---------------------------------------------------A edificação localiza-se na Travessa General Sousa Machado- Vidago,
União das Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das
Paranheiras.-------------------------------------------------------IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------4.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º
797/15 – o edifício situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal
(PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na
categoria 1.2- Vila de Vidago. -------------------------------------4.1.2- Alteração e Republicação do Regulamento do PDM de Chaves,
publicada em Diário da República, 2.ª Série, N.º 76, através do Aviso
n.º 5233/2018, em 18/04/2018.---------------------------------------4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação----------------------------------------------------------
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A pretensão, enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec-Lei
136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o disposto
no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), -----------4.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------A pretensão enquadra-se no disposto no n.º2 do artigo 5 do Reg.
N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE).----------------------------------V – Caracterização e Análise da Pretensão---------------------------O requerimento n.º 189/19 de 23/01 solicita a reapreciação do processo
n.º 695/16, juntando para o efeito termo de responsabilidade, 2
desenhos respeitantes às alterações a nível de arquitetura referente
ao imóvel.---------------------------------------------------------O requerimento encontra-se mal referenciado, dado que não se trata do
processo n.º 695/16, mas sim, Processo N.º 797/15.------------------Assim, o proponente veio através do requerimento n.º 557/19, fazer
referencia ao processo correto, bem como apresenta elementos –Desenhos
do projeto geral- por forma a regularizar todo o processo que se
encontrava nesta edilidade, desde 2015.-----------------------------O Pedido de reapreciação do processo, poderá merecer parecer
favorável, dado que se encontra instruído nos termos do disposto no
artigo 102.º-A do RJUE, ou seja Legalização das obras levadas a efeito
sem controlo prévio.------------------------------------------------VI – Analise da Pretensão-------------------------------------------Depois de compulsado o processo administrativo existente nesta
edilidade, Proc.º n.º 797/15, conclui-se que:-----------------------1- O Sr. Agripino Rodrigues de Oliveira deu entrada nesta edilidade,
de um requerimento para legalização da Chaminé em 04/12, Proc.º n.º
797/15;------------------------------------------------------------2- Dado haver conflitos entre vizinhos, esta situação foi objeto de
ação judicial e decorreu nos tribunais;-----------------------------3- O processo em causa, foi objeto de vários pareceres que constam em
anexo.-------------------------------------------------------------Assim, e face à sentença do Tribunal que está apensa ao processo,
conclui-se que nada a opor à legalização da referida chaminé por parte
do Sr.º Agripino Rodrigues de Oliveira.----------------------------A pretensão encontra-se abrangida pelo disposto no artigo102-A do
RJUE, bem como se enquadra no preceituado no n.º1 do artigo 73-C do
RMUE.--------------------------------------------------------------De acordo com o referido na memória descritiva e justificativa, tratase pois de uma edificação existente, sem execução de qualquer tipo de
obras, enquadrando-se assim, no n.º 4 do artigo 102-A do RJUE, bem
como no n.º 3 do art.º 73-C do RRMUE, nem de aumento de área de
construção.--------------------------------------------------------Mais informa que não se prevê quaisquer obras, a legalização é titulada
por autorização de utilização, devendo o processo estar instruído de
acordo com os elementos definidos na Portaria 113/2015 de 22 de Abril.
O procedimento de legalização da edificação é precedida de Vistoria
Municipal, em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 73-C.
Da realização da referida Vistoria foi lavrado o respetivo auto de
vistoria n.º 124 de 2017 (que consta anexo ao processo), que tem como
objetivo apurar o estado geral de conservação da edificação, bem como
a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que, sobre
a matéria, possa ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal
diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham
instrutóriamente o procedimento de legalização.---------------------No processo em causa encontra-se o projeto de arquitetura e termos de
responsabilidade de acordo com a legislação aplicável ao pedido em
apreço, sendo possível a legalização, dado que cumprem os parâmetros
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urbanísticos previstos nos instrumentos de gestão territorial e normas
legais aplicáveis. -------------------------------------------------Não existe aumento de área referente à habitação unifamiliar, apenas
existe área a legalizar referente a terraço e escadas de acesso e uns
arrumos sem pé direito regulamentar, com uma área bruta de construção
de 52,00 m2.--------------------------------------------------------VII – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à
consideração superior a emissão da competente decisão administrativa
de deferimento das obras realizadas sem controlo prévio e o deferimento
da emissão da autorização de utilização de legalização da operação
urbanística correspondente, obras de legalização de um terraço,
arrumos sem pé direito regulamentar (18,00 m2) com área total de 52,00
m2 e ainda uma chaminé na confrontação a Nascente.------------------Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada
ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado
no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos
legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste
assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão
administrativo;----------------------------------------------------Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de Legalização da operação urbanística, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. Refira-se ainda que no
do titulo/autorização de utilização com menção expressa que a
Legalização das obras na habitação foi sujeita ao procedimento de
legalização,
ficará
ainda
condicionada
ao
pagamento
das
correspondentes taxas municipais.-----------------------------------VIII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de
infraestruturas urbanísticas---------------------------------------Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das
operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de
liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou
compensações, para além dos inerentes custos administrativos
relacionados com a sua tramitação procedimental.--------------------QUADRO II
s/n C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem
REDE VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

0,23

0,00

- Granito (calçada a cubos)

3

0,20

0,60

REDE DE ÁGUA

1

0,23

0,23

REDE DE ESGOTOS

1

0,33

0,33

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

0,45

0,00

C - custo das obras existentes na via pública

1,16 m2

A - área bruta da obra a realizar

52,00

Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)
T = C x A

T =

60,32

€

IX – Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de utilização-----
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De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no
artigo 69 do RRMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização
de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho
de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:Descrição

Un.

Taxa

Valor

Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

SECÇÃO IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção III

APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS

Artigo 54º

Apreciação de Autorização de Utilização

nº1

Autorização de Utilização de edifícios ou suas
1
frações (taxa geral)

57,90 € 57,90 €

n.º2

Acresce para habitação, por fogo

6,90 €

1

TOTAL-1

6,90 €
64,80 €

SECÇÃO V

VISTORIAS

Artigo.º 75.º

Vistorias
para
efeitos
de
emissão
autorização, ou alteração de utilização

n.º1

Taxa geral para a realização de vistorias para
1
efeitos de autorização de utilização

n.º 2

Acresce ao valor referido em 1 por cada unidade
de ocupação:

a)

Habitação unifamiliar

de

1

TOTAL-2

55,60 € 55,60 €

12,20 € 12,20 €
67,80 €

Subsecção V

CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO

Artigo 72.º

Autorização de Utilização

n.º 1

Concessão de autorização de utilização (taxa
1
geral)

28,95 € 28,95 €

n.º 2

Para habitação, por fogo, acresce ao valor
1
referido no número 1

11,10 € 11,10 €

TOTAL-3

40,05 €

TOTAL-1

64,80 €

TOTAL-2

67,80 €

TOTAL-3

40,05 €

VALOR GLOBAL

172,65 €

Taxa
de
infraestruturas
60,32 €
urbanísticas
Taxas administrativas

172,65 €

Valor global da liquidação de
232,97 €
taxas

À Consideração Superior.--------------------------------------------
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.19. OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º
1/97, PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA – PROCESSO N.º 410/95 – JOSÉ MOREIRA
& FILHOS, LDA. – ESTRADA DA MURALHA, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR –
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA.
ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 22.03.2019. --------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------Através do requerimento registado com o nº 230/19, o Srº Hernâni
Cardoso Teixeira, ex sócio da firma insolvente, José Moreira & Filhos,
Lda, vem ao processo registado com o nº 410/95 como parte interessada,
solicitar que seja liberada a caução residual no valor de € 24 476,50
(vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e seis euros e cinquenta
cêntimos).---------------------------------------------------------2-ANTECEDENTES-----------------------------------------------------2.1-Em reunião de câmara realizada em 16-06-2003, sob proposta da
informação técnica de 05-06-2003, foi deliberado pelo Executivo
receber provisoriamente as obras de urbanização executadas no
loteamento promovido pela firma, José Moreira & Filhos, Lda,
nomeadamente Arruamentos, rede de Abastecimento de água, redes de
Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, Valorização
Paisagística, Deposição de Resíduos Sólidos, Electricidade e
Telecomunicações, orçadas no montante de € 244 765,0412 (duzentos e
quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco euros e quatro
cêntimos).---------------------------------------------------------2.2-No seguimento do pedido de receção definitiva das obras de
urbanização tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/97 e posteriores
aditamentos, exarado sob o requerimento registado no anteriormente
designado Departamento de Planaemento e Desenvolvimento com o nº
29/10, foram solicitados pela Divisão de Gestão Territorial, os
seguintes pareceres:------------------------------------------------Parecer favorável, emitido pelo Engº José Luís de Figueiredo Araújo,
a exercer funções na anteriormente designada Divisão de Abastecimento
Público (DAP), em 05-03-2010, com vista à receção definitiva das obras
de Telecomunicações.------------------------------------------------Parecer favorável, emitido pelo Engº Luís Filipe de Carvalho Baía
Braz, a exercer funções na anteriormente designada Divisão de Ambiente
e Serviços Urbanos (DASU), em 17-02-2010, com vista à receção
definitiva das obras de Valorização Paisagística do loteamento.-----2.3-Em reunião de câmara de 12-04-2010, com base na informação técnica
de 24-03-2010, Auto de Vistoria de 17-02-2010 e pareceres da DAP e
DASU, referidos no item 2.2, da presente informação técnica, o
Executivo deliberou no sentido de indeferir definitivamente as obras
de urbanização tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/97 e
12

Em moeda antiga – 49 070 984$00.----------------------------------
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posteriores aditamentos, de acordo com o disposto no artigo 87º do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). -------------Nos termos do disposto no nº 4 do artigo 87º do RJUE, foi concedido à
interessada o prazo de 20 dias para corrigir a pavimentação em betão
betuminoso dos arruamentos, cuja aprovação foi titulada pelo alvará
de loteamento nº 1/97, com posteriores aditamentos.-----------------2.4-Decorrido o prazo para correcção das obras de urbanização, em 0811-2013, a representante da massa falida da empresa, José Moreira &
Filhos, Lda, atravésdo requerimento registado no Departamento de
Coordenação Geral com o nº 2139/13, solicitou a receção definitiva das
obras de urbanização tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/97.---2.5-A caução residual constante no presente processo administrativo,
registado com o nº 410/95 é a garantia bancária emitida pelo Banco
Pinto & Sotto Mayor - Garantia nº 502 214, válida para o montante de
€ 24 476,50 ( vinte e quatro mil qutrocentos e setenta e seis euros e
cinquenta cêntimos).-----------------------------------------------3-PARECER----------------------------------------------------------3.1-Por leitura do Auto de Recepção Definitiva, datado de 10 de
dezembro de 2013, constante no processo a folha nº 1311, as obras
inerentes aos Arruamentos, redes de Abastecimento de Água, Drenagem
de Águas Residuais Domésticas e Pluviais, orçadas no montante de 128
765,50 €, são passíveis de serem objeto de receção definitiva.------3.2-As obras de Telecomunicações e de Valorização Paisagística,
orçadas nos montantes de 7 067,97 € e 7 087,92 €, respectivamente e
executadas nesta operação urbanística foram objeto dos pareceres
favoráveis, referidos no item 2.2 da presente informação técnica, com
vista à sua receção definitiva.-------------------------------------3.3-A EDP-Distribuição, S.A não comunicou ao Município de Chaves
qualquer anomalia nas obras de Eletricidade, orçadas no montante de
104 614,38 €, desde a emissão do parecer favorável, necessário á sua
receção provisória (Carta 339/02/ARTM, de 07-06-2002), pelo que se
conclui que as obras de Eletricidade tituladas pelo alvará de
loteamento nº 1/97, com posteriores aditamentos, são passíveis de
serem objeto de receção definitiva.---------------------------------4-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,
tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------4.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara,
propondo-se
ao
Executivo
que
sejam
praticadas
as
seguintes
deliberações:------------------------------------------------------4.1.2-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do DecretoLei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº
136/2014, de 9/9, a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de
receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo alvará de
loteamento nº 1/97, com posteriores aditamentos.--------------------4.2-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de receção
definitiva das referidas obras, propõem-se os seguintes procedimentos:
4.2.1-A interessada deverá proceder ao pagamento do montante de 102
€, aplicável na data da vistoria técnica e respeitante à taxa pela
realização da vistoria solicitada, de acordo com o disposto no nº 3
do artigo 76º da tabela de Taxas em vigor no Município de Chaves,
anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas pela
Realização de Operações Urbanísticas, em vigor publicado em Diário da
República em 22-07-2011;---------------------------------------------
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4.2.2-Após o interessada ter procedido ao pagamento da referida taxa,
propõe-se que seja comunicado ao Banco Millennium BCP (através de
ofício com aviso de receção), que a garantia bancária nº 502214, poderá
ser liberada, de acordo o disposto no nº 5 do artigo 54º do diploma
legal acima referido.-----------------------------------------------4.3-Dê-se a conhecer à promotora do empreendimento o teor das
resoluções tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de recepção
definitiva das obras de urbanização, tituladas pelo alvará de
loteamento nº 1/97, bem como dar-lhe a conhecer o teor do Auto de
Vistoria supra referido, bem como os pareceres mencionados no item
2.2, da presente informação técnica.--------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.20. OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS PELO ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO
N.º 97/16, PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA – PROCESSO N.º 190/16 –
FLAVIGRÉS – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. – GAVETO DA AV.
DA COCANHA/RUA INÁCIO PIZARRO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA
CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE
21.03.2019. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº
159/19, de 21-01-2019, referente ao processo nº 190/16, a promotora
vem no seguimento do ofício, com a referência 43/DGOT/2019, remetido
por esta autarquia em 1 de fevereiro de 2019, comunicar que procedeu
à correcção das obras de urbanização, tituladas pelo alvará de obras
de construção nº 97/16, de acordo com o proposto no item 5.1.3, da
INFORMAÇÃO Nº 1043/SCOU/2018 e Auto de Vistoria, constante no processo
a folha nº 1623 (frente e verso).-----------------------------------2-ANTECEDENTES-----------------------------------------------------Relativamente ao pedido de receção provisória das obras de
urbanização, tituladas pelo alvará de obras de construção nº 97/2016,
existem os seguintes antecedentes:----------------------------------2.1-Alvará de obras de construção Nº 97/16, emitido em nome da
sociedade anónima, Flavigrés – Comercio de Materiais de Construção,
S.A, titulando o licenciamento das obras de construção de imóvel,
destinado a comércio, as quais sobre o prédio rústico, sito no gaveto
da Avenida da Cocanha/Rua Inácio Pizarro, inscrito na anteriormente
designada freguesia de Santa Cruz/Trindade sob o artigo 790º e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 479/20081113.2.2-Alvará de autorização de Utilização Nº 4/2017, emitido em nome da
promotora, titulando a autorização de utilização do edifício, para o
uso de comércio, edificado no prédio rústico referido no anterior
parágrafo.----------------------------------------------------------
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2.3-Para garantia da execução das obras de urbanização tituladas pelo
alvará de obras nº 97/16, foi apresentada a garantia bancária Nº
72006655856, emitida pela CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO de TRÁS-OSMONTES E ALTO DOURO, CRL, emitida em 22 de Novembro de 2016, no valor
de € 67 728,48 ( sessenta e sete mil setecentos e vinte e oito euros
e quarenta e oito cêntimos).----------------------------------------2.4-INFORMAÇÃO Nº 1041/SCOU/2018, presente em reunião de câmara de 0410-2018.-----------------------------------------------------------3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO-----3.1-Face ao solicitado, enquadra-se o pedido da interessada nos termos
do disposto no artigo 87º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9.-----------------3.2-No dia 12 de fevereiro de 2019 foi realizada uma vistoria técnica
às obras de urbanização tituladas pelo alvará de obras de construção
nº 97/2016, realizadas em área cedida ao domínio público, pela comissão
de vistorias (com conhecimento da promotora), para elaboração do Auto
de Receção Provisória.----------------------------------------------3.3-Através do n/ ofício com a referência 43/DGOT/2019, datado de 0102-2019, foi solicitado o competente parecer à EDP-Distribuição, S.A,
com vista à eventual receção provisória das obras de Eletricidade.--4-PARECER----------------------------------------------------------4.1-Por leitura do Auto de Receção Provisória, constante no processo
a folhas nº 1686, o qual se reproduz na presente informação técnica
para todos os efeitos legais, conclui-se que as obras de urbanização
tituladas pelo alvará de construção nº 97/16, foram corrigidas, sendo
as mesmas passíveis de serem objeto de receção provisória.----------4.2-A EDP-Distribuição, até à presente data, não emitiu qualquer
parecer, em resposta ao n/ ofício com a referência - 43/DGOT/2019, de
01-02-2019, com vista à receção provisória das obras de Eletricidade
tituladas pelo alvará de construção nº 97/16, pelo que o seu silêncio
se entende como parecer favorável, em virtude de ter decorrido o prazo
superior a 20 dias, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 13º- A
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.------------------4.3-As obras de urbanização tituladas pelo alvará de obras de
construção nº 97/2016, não contemplavam a execução de infraestruturas
ITUR (Infraestruturas de Telecomunicações em Urbanizações), pelo que
não lugar à apresentação do termo de responsabilidade a que se refere
a alínea d) do nº 1 do artigo 43º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21/5,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 92/2017, de 31/7.--------Mais se informa que as obras de telecomunicações referentes ao projecto
ITED apresentado pela promotora foram ligadas à câmara de visita de
infraestruturas existente no arruamento público, conforme referido
pelo Engº Luís Figueiredo, no seu parecer, emitido em 21-03-2019.
4.4-De acordo com o disposto no nº 2 da Cláusula 8ª do Contrato de
Urbanização13, acordado e reciprocamente aceite, entre o Município de
Chaves e a promotora, em 08-11-2016 e constante no processo a folhas
nº 1243 à nº 1247, os encargos inerentes ao funcionamento das
infraestruturas por um período mínimo de 10 anos é da responsabilidade
da requerente.-----------------------------------------------------5-PROPOSTAS--------------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,
tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------13

Celebrado, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 25º, do Regime
Jurídico da Urbanização e da Edificação------------------------------
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5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara,
propondo-se
ao
Executivo
que
sejam
praticadas
as
seguintes
deliberações:------------------------------------------------------5.1.2-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do DecretoLei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº
136/2014, de 9/9, a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de
receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo alvará de
construção nº 97/2016.----------------------------------------------5.2-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de receção
provisória das referidas obras, propõem-se os seguintes procedimentos:
5.2.1-A interessada deverá proceder ao pagamento do montante de 111,35
€, respeitante à taxa pela realização da vistoria solicitada, de acordo
com o disposto no nº 3 do artigo 76º da tabela de Taxas em vigor no
Município de Chaves, anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de
taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, em vigor
publicado em Diário da República em 22-07-2011;---------------------5.2.1- A câmara municipal deve comunicar à CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
MÚTUO DE TRÀS_OS_MONTES E ALTO DOURO, CRL, que a garantia bancária Nº
72006655856, poderá ser reduzida para o montante de € 6 450,33 (seis
mil quatrocentos e cinquenta euros e trinta e três cêntimos), de acordo
o disposto no nº 5 do artigo 54º do diploma legal acima referido.---5.2.2-Dê-se a conhecer à promotora do empreendimento o teor das
resoluções tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção
provisória das obras de urbanização, tituladas pelo alvará de obras
de construção nº 97/2016, bem como dar-lhe a conhecer o teor do Auto
de Vistoria supra referido.-----------------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.21. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 1012/18 - ANTÓNIO JOSÉ GIL MESQUITA, CABEÇA DE CASAL DA
HERANÇA DE – RUA GREGÓRIO CASTRO MORAIS, N.º 16, FREGUESIA DE SANTA
MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 22.03.2019. -----Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------1.1- Através dos requerimentos n.º 2659/18 e 532/19, referente ao
processo n.º 1012/18, António José Gil Mesquita – Cabeça de Casal da
Herança de, na qualidade de proprietário, solicita, um pedido de
aprovação de projeto de alterações de uma operação urbanística de
edificação, consubstanciada na legalização das obras de ampliação14 de
uma habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 566/85 e da
14

«Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação
existente;----------------------------------------------------------
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construção15 de anexos, localizados na rua Gregório Castro Morais, N.º
16, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.-----------1.2- De acordo com a Certidão das Finanças, o prédio urbano tem a área
total 525,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º P6922, da freguesia
de Santa Maria Maior.-----------------------------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2- Alvará de Licença n.º566/85, para “construção de uma habitação
unifamiliar”, de r/chão e andar, com a área de 309,91 m2.-----------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (doravante designado RJUE), por
se tratar de uma legalização, designadamente:------------------------ Certidão das Finanças; -------------------------------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Termo de responsabilidade da autora do plano de acessibilidades;--- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1: 200;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; -------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais;----------------------------------------- Termo de responsabilidade de isenção de projeto térmico;----------- Projeto acústico;-------------------------------------------------- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico;-------------Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores;
- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Fatura do telefone;-----------------------------------------------15

«Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---
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4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento
de legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar e
da construção de um anexo.------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 A, a parcela de terreno, está inserida em espaço de classe 1 –
espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- As alterações a legalizar na habitação unifamiliar implicam um
aumento da área bruta de construção de 47,84 m2, relativamente ao
licenciado ao abrigo da licença de obras n.º 566/85. Relativamente ao
anexo a legalizar, possui uma área bruta de construção de 71,10 m2.-5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-02-28, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”14/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver
necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no
edifício principal e anexo, objeto de pedido de legalização das obras
de alteração e construção.------------------------------------------5.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é
nestes casos de 1,20 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área
do terreno x índice de construção) = 525,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 630,00 m2
(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma
área bruta de construção de 428,85 m2, o que implica um índice de
utilização de 0,82 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de utilização do local).
5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação
unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a),
do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018.---------------------------------------------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010,
a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de
201,01 euros.------------------------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
288,13 euros.------------------------------------------------------7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 489,14 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
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discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação,
não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma
naturalidade no meio em que se insere.------------------------------8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos
de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e
na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração
e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público
pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e
esgotos.-----------------------------------------------------------8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------8.5Considerando,
que
a
operação
urbanística
em
análise,
consubstancia, a isenção do cumprimento das regras relativas às
acessibilidades, aos requisitos térmicos, ou seja, a dispensa de
cumprimento de normas técnicas de construção, pelo facto de se tratar
de um edifício construído antes destas exigências. Neste contexto,
mesmo que o edifício tivesse sido ampliado legalmente, sempre
existiria sem estas exigências.-------------------------------------8.6- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de
construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de
obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que,
o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme
previsto no n.º3 do artigo 73.º-C do RMUE.--------------------------8.7- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa
ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação
excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma
operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não
é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à
apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa
ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a
celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida
a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor
opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade,
embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo
urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------8.8- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que
vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando
a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as
seguintes prescrições:---------------------------------------------8.8.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito
de terceiros;------------------------------------------------------8.8.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão
imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de
90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva

F. 181
_____________________

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa
a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar e da
construção de anexo de apoio, o interessado deverá, nos termos do
preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de
Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a
emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído
de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito
regulamentar.------------------------------------------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2):---------------------------------------------------------- Habitação, com aumento de área de 47,84 m2;------------------------ Anexo com a área de 71,10 m2;-------------------------------------QUADRO I
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO II
s/n C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem

REDE VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

0,26

0,00

- Betão betuminoso

1

0,16

0,16

- Granito (calçada a cubos)

0

0,22

0,00

- Granito (calçada à portuguesa)

0

0,10

0,00

0

0,22

0,00

1

0,20

0,20

- Lancil (Granito)
0
- Pavimento (Betonilha ou blocos de
betão)
1

0,38

0,00

- Betão
Passeios
- Lancil (Betão)

0,19

0,19

0

0,28

0,00

REDE DE ÁGUA
REDE
DE
ESGOTOS

1

0,26

0,26

1

0,37

0,37

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

1

0,51

0,51

- Pavimento (Mosaico)

C - custo das obras existentes na via pública

1,69

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)

118,94

m2
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Ampliações de moradias unifamiliares
existentes, desde que a área bruta de
construção seja superior a 20 m2
- n.º 3 do artigo 25.º
T = C x A

T =

201,01

€

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Descrição

Taxa

Valor

2
Aumento de área bruta de construção, acresce por 47,84m
2
m adicional
71,10 m2
Anexo de apoio

3,30 €

157,87 €

1,05 €

74,66€

Vistoria

55,60€

55,60 €

Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção IV

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em
obras de edificação

Artigo 66.º
n.º18

n.º11
Art.76,n.º6

TOTAL

288,13 €

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 201,01 € + 288,13 € = 489,14 €-------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.22. RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ARRUMOS - AMPLIAÇÃO,
CADUCIDADE DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA – PROCESSO N.º 241/15
– JOSÉ CARDOSO OLIVEIRA DOLORES – OUTEIRO JUSÃO, UNIÃO DE FREGUESIAS
DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 14.03.2019.-----Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-ANTECEDENTES-----------------------------------------------------1.1-Por despacho datado de 15-08-2016, do então Vereador Responsável
pela Gestão Urbanística, Arqtº Castanheira Penas, o qual recaíu sobre
a INFORMAÇÃO Nº622/SCOU/2016, foi praticada decisão de aprovação do
pedido de arquitectura, referente á ampliação do imóvel, apresentado
sob os requerimentos nº 1524/15 e nº 879/16, nos termos do artigo 20º
do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9.------------------------------------1.2-Através do n/ ofício com a referência 802/DGOT/2016, de 08-092016, o Srº Celestino foi conhecedor do despacho referido no anterior
parágrafo.---------------------------------------------------------1.3-Sob o requerimento registado com o nº 2023/16, o Srº José Cardoso
de Oliveira Dolores, na qualidade de proprietário de um conjunto
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predial, composto por armazém comercial, terreno e prédio urbano em
ruínas e tendo instaurado contra o requerido, Celestino de Jesus
Morais, acção declarativa que correu seus termos no Tribunal de Vila
Real,
Processo
nº
1832/15.OT8VRL,
solicitou
a
suspensão
do
licenciamento, referente ao processo, registado nesta autarquia com o
nº 241/15, até à resolução da situação dos referidos prédios.-------1.4-No dia 14 de março de 2019, a Drª Graça Silva, mandatária do
requerido, Celestino de Jesus Morais, enviou-me a ATA DE AUDIÊNCIA DE
DISCUSSÃO E JULGAMENTO do Processo que correu seus tramites na Comarca
de Vila Real sob o nº 39/14.9TBALJ.---------------------------------2-PARECER----------------------------------------------------------2.1-De acordo com o disposto no nº 4 e nº 6, ambos do artigo 20º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo DecretoLei nº 136/2014, de 9/9, o Srº Celestino de Jesus Morais tinha o ónus
jurídico para no prazo de seis meses a contar do dia 8 de setembro de
2016, para apresentar os projectos de especialidades, mencionados no
item 7.2 da INFORMAÇÃO Nº 622/SCOU/2016, sob pena de suspensão do
processo de licenciamento pelo prazo máximo de seis meses, findo o
qual é declarada a caducidade após audiência prévia do interessado.-2.2-Entre o Srº Celestino de Jesus Morais e o Srº José Cardoso de
Oliveira Dolores, houve de facto um litígio, referente à titularidade
do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves
com o artigo 128º e inscrito na matriz predial da União das freguesias
da Madalena e Samaiões sob o artigo 948º, conforme ATA DE AUDIÊNCIA
DE DISCUSSÃO E JULGAMENTO do Processo que correu seus tramites na
Comarca de Vila Real sob o nº 39/14.9TBALJ.-------------------------2.3-Por leitura da referida ATA DE AUDIÊNCIA, com sentença
homologatória, constata-se que os réus (Cristina Maria Guedes Costa
Silva, José Manuel da Costa Silva, José Luís e Sousa Correia e
Celestino de Jesus Morais), reconheceram que os autores ( José Cardoso
de Oliveira Dolores e Maria de Fátima Ordaz Castilho Constantino), são
proprietários do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Chaves com o artigo 128º e inscrito na matriz predial da
União das freguesias da Madalena e Samaiões sob o artigo 948º,------2.4-Atenta à ATA DE AUDIÊNCIA DE DISCUSSÃO E JULGAMENTO do Processo
que correu seus tramites na Comarca de Vila Real sob o nº 39/14.9TBALJ,
recebida via email, na presente data e enviada pela mandatária dos
réus, Drª Graça Silva, constata-se que o Srº Celestino de Jesus Morais,
já não possui legitimidade para intervir no processo, registado com o
nº 241/15.---------------------------------------------------------3-PROPOSTAS--------------------------------------------------------Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, bem
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
e no Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, tomo a
liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental:-3.1-Que o presente processo administrativo, registado com o nº 241/15,
esteja presente em reunião de câmara para que o Executivo delibere
declarar caducada a aprovação do projecto de arquitectura referente
às obras de ampliação do imóvel, solicitada sob os requerimentos nº
1524/15 e nº 897/16, as quais se projectavam sobre o prédio urbano
descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o artigo
128º e inscrito na matriz predial da União das freguesias da Madalena
e Samaiões sob o artigo 948º.---------------------------------------3.2-Propõe-se a realização de audiência prévia, nos termos dos artigos
121º e 122º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1.---------------------------------------
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3.3-Dê-se a conhecer ao requerente, o teor da deliberação que recaír
sobre a presente informação técnica.--------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15.03.2019:--------------Visto. Atentas as razões de facto e de direito constantes da presente
informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos
competentes despachos no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação nos termos e para os efeitos preconizados nas alíneas
3.1, 3.2 e 3.3 deste documento.-------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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. --------------------------------------------3.23. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 640/17 – MARIA NOÉMIA PEREIRA MARTINS – LUGAR DE CAMPO
DA BOLA N.º 4, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE
– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA DRA.
ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 15.03.2019. ------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1- Através dos requerimentos n.º 554/19, 450/19, 1324/18 e 907/18,
referente ao processo n.º 640/17, a Sr.ª Maria Noémia Pereira Martins
e outros, na qualidade de proprietários, apresentam um pedido, com
vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação,
consubstanciada, na legalização das obras de ampliação16 de uma
habitação unifamiliar, com licença de obras inicial n.º 325/79,
situada no lugar do Seara, Campo da Bola, n.º4 Sanjurge, União das
freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves.-1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total 1.004,00 m2, está
inscrito na matriz com o n.º 325 e descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 1480/20170908, da União das freguesias de Santa
Cruz/Trindade e Sanjurge.-------------------------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Licença n.º 325/79, para construção de uma habitação unifamiliar
de r/chão e andar com a área de 271,58 m2”.-------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------16

«Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação
existente;----------------------------------------------------------
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- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10 000;----------- Planta de localização à escala 1:2 000;---------------------------- Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, coordenador de projeto, dos projetos de especialidades e
da direção técnica da obra, quanto ao cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de
carater profissional;----------------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Ficha de medição;-------------------------------------------------- Fotografias;------------------------------------------------------ Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1: 250;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; ------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100;---------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Desenhos de alteração;--------------------------------------------- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- Termo de responsabilidade de isenção do projeto ITED; ------------- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- Fatura de energia elétrica;---------------------------------------- Declaração de isenção de gás;-------------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de ampliação de uma habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 A, a parcela de terreno está inserida em espaço de classe 1 –
espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma
habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de
construção de 304,00 m2. Existe um aumento de área de 32,42 m2,
relativamente á construção licenciada ao abrigo da lic.ª de construção
n.º 325/79.---------------------------------------------------------
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5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2018-06-14, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”50/2018”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver
necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na
habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de
ampliação.---------------------------------------------------------5.4- A apreciação inicial do projeto apresentado, baseou-se no
levantamento topográfico apresentado. Os requerentes apresentaram, sob
requerimento n.º 450/19, datado de 25 de Fevereiro de 2019, Certidão
da Conservatória do Registo Predial, que se coadune com o levantamento
topográfico apresentado, no que diz respeito á área do terreno e
confrontações, dando assim cumprimento, às questões transmitidas ao
representante do requerente, na vistoria efetuada ao imóvel.--------5.5-A habitação unifamiliar que pretende legalizar as obras de
ampliação, é uma preexistência, pelo facto de estar devidamente
licenciada, em conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do
artigo 5.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor
Municipal, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18
de Abril de 2018.---------------------------------------------------5.6- A construção respeita os afastamentos existentes na envolvente
imediata, os alinhamentos á via pública com a qual confronta e o índice
de utilização do solo, ao propor um índice de 0,30 m2/m2.-----------5.7- As obras de ampliação da habitação unifamiliar a legalizar,
respeitam os artigos 18.º e 19.º, da alteração e republicação do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 218.-------------5.8- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação
unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a) do
n.º 2 do artigo 7.º do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, os
espaços de classe 1 possuem já ou estão vocacionados para a utilização
e ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária
ou mista.----------------------------------------------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010,
a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de
13,62 euros.-------------------------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
162,59 euros.------------------------------------------------------7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 176,21 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação,
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não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma
naturalidade no meio em que se insere.------------------------------8.2- Trata-se de uma edificação, em que não é possível, definir uma
moda da cércea ou um alinhamento, a edificabilidade é condicionada
pelo índice de construção do solo (ic), cércea e número de pisos.
Neste sentido, pode -se concluir que o projeto em apreciação, respeita
as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos na alínea a1) da
subalínea iii) do n.º2 do artigo 19.º da Alteração e Republicação do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018, pelo facto de contemplar, um índice de construção
de 0,30 m2/m2, uma cércea de 7,39 metros e um número de pisos de 2.-8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a
betuminoso, possui ligação á rede pública de água, os esgotos são
conduzidos para uma fossa séptica.----------------------------------8.4- Considerando, que o uso pretendido, para habitação unifamiliar,
respeita o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração
e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços
de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo
de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista.----------8.5- A operação urbanística em análise, consubstancia, a isenção do
cumprimento das regras relativas às acessibilidades, aos requisitos
térmicos, ou seja, a dispensa de cumprimento de normas técnicas de
construção, pelo facto de se tratar de um edifício construído antes
destas exigências. Neste contexto, mesmo que o edifício tivesse sido
ampliado legalmente, sempre existiria sem estas exigências.---------8.6- Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou
adaptação, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de
utilização, conforme previsto no n.º 3, do artigo 73.º-C, do RMUE.--9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------9.1.1- Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------9.1.2- Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no
projeto a que se fez referência e reconhecer que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo
alvará de autorização de utilização do imóvel;----------------------9.1.3- Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2) – com aumento de área de 32,42 m2-------------------------
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QUADRO I
QUADRO II
s/n C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem

REDE VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

0,26

0,00

- Betão betuminoso

1

0,16

0,16

- Granito (calçada a cubos)

0

0,22

0,00

- Granito (calçada à portuguesa)

0

0,10

0,00

- Betão

0

0,22

0,00

0

0,20

0,00

- Lancil (Granito)
0
- Pavimento (Betonilha ou blocos de
betão)
0

0,38

0,00

0,19

0,00

Passeios
- Lancil (Betão)

0

0,28

0,00

REDE DE ÁGUA

1

0,26

0,26

REDE DE ESGOTOS

0

0,37

0,00

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

0,51

0,00

- Pavimento (Mosaico)

C - custo das obras existentes na via pública

0,42

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)

32,42

m2

13,62

€

Ampliações de moradias unifamiliares
existentes, desde que a área bruta de
construção seja superior a 20 m2
- n.º 3 do artigo 25.º
T = C x A

T =

- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Capítulo II
Secção IV
Subsecção IV
Artigo 66.º
n.º18

Art.76,n.º6

Descrição
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em
obras de edificação

Taxa

Valor

Aumento de área bruta de construção, acresce por 32,42 m2
m2 adicional
Vistoria
TOTAL

3,30 €

106,99€

55,60€

55,60 €
162,59€

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………∑ 13,62 € +162,59 € = 176,21 €
À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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3.24. REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE GOLFE, DECLARAÇÃO DE
CADUCIDADE – PROCESSO N.º 55/09 – VMPS - ÁGUAS E TURISMO, S.A. – PARQUE
DE VIDAGO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO
DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 27.03.2019.---Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------Decorrido o prazo concedido através do despacho praticado no dia
04/05/2010, a interessada não veio, em tempo útil, requerer a emissão
de competente alvará.-----------------------------------------------2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------A licença ou comunicação prévia para a realização das operações
urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do
artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações,
caduca se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de
licenciamento, não for requerida a emissão do respetivo alvará,
conforme o previsto nos termos do artigo 71.º do Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação.----------------------------------------3- ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------Até à presente data, e dentro do prazo que a lei determina para
apresentarem os elementos essenciais à emissão de competente alvará,
não foi dado cumprimento ao despacho superior que aprovou os atos de
licenciamento, do processo nº 55/09 – VMPS - Águas e Turismo S.A.,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para os efeitos
legais.------------------------------------------------------------Propõe-se que seja submetido a deliberação de Câmara Municipal o
processo nº 55/09 – VMPS - Águas e Turismo S.A, com vista a ser
declarada a caducidade, nos precisos termos do n.º 2, do artigo 71.º,
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro.-----------------------Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade do mesmo,
poderá a interessada, segundo o n.º 5, do referido artigo 71º do RJUE,
dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias úteis, o que se
lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão, à luz do disposto
no artigo 121.º e seguintes do C.P.A. ------------------------------Caso o órgão competente venha a tomar tal decisão, sugere-se que este
processo seja encaminhado para a Divisão de Administração e
Fiscalização para procederem em conformidade com as normas legais e
regulamentares.----------------------------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.27. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.03.27. ---------------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:
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1-

URBANIZAÇÃO

1.1. REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO LOCAL DE PRODUTORES - AUTO DE MEDIÇÃO
Nº 01/DOP/2019. ----------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 01/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, “SENSETEC, Engenharia e Construção, Lda.”, no valor de
21.224,73 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.27. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.27. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €21.224,73
(Vinte e um mil, duzentos e vinte e quatro euros e setenta e três
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.2. CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2019. ---Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 04/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de
29.186,96 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.27. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.27. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €29.186,96
(Vinte e nove mil, cento e oitenta e seis euros e noventa e seis
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.3. REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
TELECOMUNICAÇÕES (FIBRA OTICA) E COMBATE A INCÊNDIOS NO CENTRO
HISTÓRICO DE CHAVES – RECEÇÃO DEFINITIVA PARCIAL. ------------------Foi presente a informação nº 90/2019, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento --------------------------------------------------1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da
Republica, II Série, n.º 49 de 10 de Março de 2011, Concurso Público,
tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Reabilitação e
Remodelação das Redes de Iluminação Pública, de Telecomunicações
(Fibra Óptica) e Combate a Incêndios no Centro Histórico de Chaves”.
2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 6 de Junho de 2011, o Município de Chaves adjudicou
ao consórcio formado pelas Empresas “Santana & C.ª S.A. / PC. Box
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Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda.” a execução da referida
empreitada.--------------------------------------------------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas em 13 de Julho
de 2011.-----------------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.302.843,93€, (um milhão,
trezentos e dois mil, oitocentos e quarenta e três euros e noventa e
três cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.5. Prazo de execução da obra, 180 dias.----------------------------6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 19 de Setembro de 2011.---------------------------------7. Foi comunicado à entidade executante a aprovação do Plano de
Segurança e Saúde para a fase de obra, em 7 de Outubro de 2011.-----8. Para cumprimento das obrigações contratuais, a entidade executante,
“PC. Box Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda.”, efetuou na
Tesouraria Municipal, no dia 24 de Junho de 2011, através da Guia n.º
137/2011
um
Deposito
de
Garantia
no
valor
de
19.018,96€,
correspondente a 5% de 29,19% do valor dos trabalhos prestados por
esta entidade executante. Posteriormente em substituição do deposito
de garantia foi apresentada Garantia Autónoma n.º 38705020.90.004,
emitida pela Caixa Económica Montepio Geral, em 27 de Outubro de 2011,
no valor de 19.018,96€.---------------------------------------------9. O Auto de Receção Provisória dos trabalhos é de 4 de Maio de 2012.
10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 26 de Agosto de 2013, o Município de Chaves autorizou
o ajustamento das quantias retidas resultando num reembolso à entidade
executante no valor de 6.227,93€.-----------------------------------11. Em 11 de Dezembro de 2014, foi efetuada Receção Definitiva
Parcial, relativo aos trabalhos dos capítulos 21, 22 e 24, tendo sido
autorizado a libertação da caução no valor de 5.609,50€.------------12. O prazo de garantia da obra é de cinco anos a contar da Receção
Provisória.--------------------------------------------------------13. As garantias da empreitada “Reabilitação e Remodelação das Redes
de Iluminação Pública, de Telecomunicações (Fibra Óptica) e Combate a
Incêndios no Centro Histórico de Chaves” da entidade executante “PC.
Box Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda.” são as seguintes:------ Garantia n.º 38705020.90.004, emitida pela Caixa Económica Montepio
Geral, em 27 de Outubro de 2011, no valor de 19.018,96€;------------ 853,52€, correspondente ao valor ainda por libertar das quantias
retidas nos Autos de Medição.---------------------------------------14. O adjudicatário da obra, “PC. Box Sistemas Informáticos,
Unipessoal, Lda.” vem solicitar a Receção Definitiva Parcial dos
trabalhos, relativos aos capítulos 9, 10, 11, 12 e 23, através de
ofício que deu entrada nos serviços do Município, com o registo n.º
1836 no dia 2 de Fevereiro de 2019.---------------------------------15. Relativamente aos restantes trabalhos, responsabilidade da
empresa Santana & C.ª, S.A, mantem-se a respetiva Garantia da obra,
até que seja efetuada a correspondente Receção Definitiva.----------II – Fundamentação--------------------------------------------------1. Em resposta ao solicitado de acordo com o estipulado no Artigo
394.º do Código dos Contratos Públicos, foi efetuada uma vistoria à
obra, de acordo com Auto de Vistoria que se anexa, conjuntamente com
o representante do empreiteiro.-------------------------------------2. Na vistoria verificou-se não haver anomalias técnicas e os
trabalhos relativos aos capítulos 9, 10,11,12 e 23 prestados pela
empresa “PC. Box – Sistemas Informáticos, Unipessoal, Lda.”, se
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encontram executados dentro das condições técnicas previstas no
projeto e em conformidade com o caderno de encargos e demais elementos
técnicos, não apresentando anomalias resultantes de defeitos de
execução.----------------------------------------------------------III – Da Proposta---------------------------------------------------Face ao exposto, sou a propor o seguinte:---------------------------a) Que numa primeira fase a presente proposta seja agendada para a
próxima reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da
competente aprovação;----------------------------------------------b) Que de acordo com o estipulado no Artigo 398.º do Código dos
Contratos Públicos, dado que as obras não apresentam deficiências,
seja efetuada a Receção Definitiva Parcial da Obra;-----------------c) Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte
do Órgão Executivo, sejam restituídas as quantias ainda por libertar,
no valor de 853,52€, (Oitocentos e cinquenta e três euros e cinquenta
e
dois
cêntimos),
bem
como
extinta
a
garantia
bancaria,
correspondentes às garantias contratuais da empreitada.-------------À consideração superior.--------------------------------------------Chaves, 26 de Março de 2019-----------------------------------------O Técnico----------------------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)-----------------------------------Anexos: Auto de vistoria--------------------------------------------Ofício do pedido----------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.03.26. –
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.27. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.27. -------------------------------------------------------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 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE
3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO
VII
EXPROPRIAÇÕES
VIII
DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS
1. REVISÃO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. INFORMAÇÃO
Nº26/DAR/2019. ----------------------------------------------------Foi presente a informação nº26/DAR/2019, identificada em epígrafe,
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.——
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I – Enquadramento---------------------------------------------------Através de ofício de 28 de janeiro de 2019, a Rede Ambiente Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do Decreto-Lei nº6/2004
de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato “Prestação
de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana do Concelho
de Chaves”.--------------------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá
lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos,
do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em
relação à unidade”.-------------------------------------------------2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de
resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar
como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais,
será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de
6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:S — Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------S° — Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------Ga — Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão-----------------Gao _ Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------lp — Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão----lp° —Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite para
a entrega das propostas.--------------------------------------------3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo pela concessionária, o
coeficiente de atualização para os anos 2017, 2018 e 2019, são os
constantes no ofício enviado pela Rede Ambiente:--------------------Ct (jan 2017) = 0.10 * 130.30/127.30 + 0.10 * 271.3/298.2 + 0.8 *
100.62/98.478 = 1.0107----------------------------------------------Ct (jan 2018) = 0.10 * 133.80/127.30 + 0.10 * 283.9/298.2 + 0.8 *
101.36/98.478 = 1.0237----------------------------------------------Ct (jan 2019) = 0.10 * 136.6/127.30 + 0.10 * 306.3/298.2 + 0.8 *
100.97/98.478 = 1.0303----------------------------------------------Quant.

Preço
Unit.
Faturado

Valor
Faturado

Jan/Jun 2018

Preço
Unit.
Rev.
Preços

Valor Total
Rev. Preços

Diferença

Revisão Preços 2018

Recolha e Tratamento
RSU’s

6
702.42

30.45€

204
088.69€

31.51€

211 193.25€

7 104.56€

Recolha Monstros

25

78.75€

1 968.75€

81.48€

2 037.00€

68.25€

Jul/Dez 2018

Revisão Preços 2018

Recolha e Tratamento
RSU’s

7
973.16

30.78€

245
413.86€

31.51€

251 234.27€

5 820.41€

Recolha Monstros

25

79.59€

1 989.75€

81.48€

2 037.00€

47.25€

Dif.
2018

Total

Rev.

Preços

13
040.47€

III – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------
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Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de
revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás
citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à
Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação dos coeficientes
de atualização e respetivo valor de revisão de preço a faturar (13
040.47€).----------------------------------------------------------Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora
em apreciação;-----------------------------------------------------Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação
que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo
Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia
Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 07 de fevereiro de 2019 ------------------------------------(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG. DELMAR FERNANDES
DE 19/02/2019 ------------------------------------------------------Concordo. À consideração superior. ---------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.14. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.14. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do Executivo Municipal para efeitos de apreciação e
deliberação quanto ao proposto na informação técnica infra. -------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2. REVISÃO DE PREÇOS - JANEIRO 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES.
INFORMAÇÃO Nº31/DAR/2019. ------------------------------------------Foi presente a informação nº31/DAR/2019, identificada em epígrafe,
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—I – Enquadramento---------------------------------------------------Através de ofício de 28 de janeiro de 2019, a Rede Ambiente Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do Decreto-Lei nº6/2004
de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato “Prestação
de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana do Concelho
de Chaves”.--------------------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá
lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos,
do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em
relação à unidade”.-------------------------------------------------2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de
resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar
como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais,
será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de
6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:-
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S — Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------S° — Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------Ga — Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão-----------------Gao _ Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------lp — Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão----lp° —Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite para
a entrega das propostas.--------------------------------------------3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de
atualização para janeiro de 2019 é o constante dos cálculos seguintes:Ct
(jan
2019)
=0.10136.60127.30
+0.10306.30298.20
+0.80
100.9598.478=1.0301 -----------------------------------------------Quant.
(ton)

Preço
Unit.
Faturado

Valor
Faturado

jan/19

Preço
Unit.
Rev.
Preços

Valor Total
Rev. Preços

Diferença

Revisão Preços - jan/19

Recolha e Tratamento
RSU’s

1
091.78

30.78€

33
604.99€

32.46€

35 439.18€

1 834.19€

Recolha Monstros

5

79.59€

397.95€

83.94€

419.70€

21.75€

Dif. Total
jan/19

Rev.

Preços

1 855.94€

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de
revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás
citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à
Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente
de atualização referente a janeiro de 2019 e respetivo valor de revisão
de preço a faturar (1 855.94€).-------------------------------------Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora
em apreciação;-----------------------------------------------------Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação
que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo
Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia
Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 13 de fevereiro de 2019-------------------------------------(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG. DELMAR FERNANDES
DE 19/02/2019 ------------------------------------------------------Concordo. À consideração superior. ---------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.14. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.14. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do Executivo Municipal para efeitos de apreciação e
deliberação quanto ao proposto na informação técnica infra. --------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3. REVISÃO DE PREÇOS - FEVEREIRO 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE
CHAVES. INFORMAÇÃO Nº49/DAR/2019. ----------------------------------Foi presente a informação nº49/DAR/2019, identificada em epígrafe,
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—I – Enquadramento---------------------------------------------------Através de fatura nº 17119/00016 de 28 de fevereiro de 2019, a Rede
Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do DecretoLei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato
“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana
do Concelho de Chaves”.---------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá
lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos,
do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em
relação à unidade”.-------------------------------------------------2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de
resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar
como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais,
será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de
6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:S — Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------S° — Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------Ga — Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão-----------------Gao _ Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------lp — Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão----lp° —Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite para
a entrega das propostas.--------------------------------------------3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de
atualização para janeiro de 2019 é o constante dos cálculos seguintes:Ct
(fev
2019)
=0.10136.60127.30
+0.10306.30298.20
+0.80
100.9598.478=1.0301 -----------------------------------------------Quant.
(ton)

Preço
Unit.
Faturado

Valor
Faturado

fev/19

Recolha
RSU’s

Preço Unit.
Rev. Preços

Valor Total
Rev. Preços

Diferença

Revisão Preços - fev/19

e

Tratamento

Recolha Monstros

975.92

30.78€

30038.82€

32.46€

31 678.37€

1 639.55€

4

79.59€

318.36€

83.94€

335.76€

17.40€

Dif.
Total
fev/19

Rev.

Preços

1 756.37€

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de
revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás
citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à
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Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente
de atualização referente a fevereiro de 2019 e respetivo valor de
revisão de preço a faturar (1 756.37€).-----------------------------Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora
em apreciação;-----------------------------------------------------Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação
que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo
Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia
Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 13 de março de 2019-----------------------------------------(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG. DELMAR FERNANDES
DE 18/03/2019 ------------------------------------------------------Concordo. À consideração superior. ---------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.26. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------IX
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS
X
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS
XI
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1. 2ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO
EQUILÍBRIO
ORÇAMENTAL
NAS
MODIFICAÇÕES.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº10/DGF/2019. ----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento --------------------------------------------------Considerando, o artº40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob
a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------
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1.
Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas
necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------2.
Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente
bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida
das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----3.
O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente
deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor
negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é
obrigatoriamente compensado no exercício seguinte. -----------------4.
Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações
médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde
à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato,
independente do seu pagamento efetivo. -----------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas
normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio
orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos
momentos seguintes: ------------------------------------------------1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo
que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr.
infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a),
do RFALEI; ---------------------------------------------------------2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico
(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve
acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o
Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico
ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra
os documentos de prestação de contas. ------------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do
aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------a)
Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2019: ----Valor
(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019

30.551.600,21 €

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

24.613.338,07 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Validação

Situação de
Cumprimento

2.681.694,12 €

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019

30.551.600,21 €

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

24.613.338,07 €

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

5.938.262,14 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

2.681.694,12 €

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

3.256.568,02 €

Total das receitas correntes totais (6)
5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

30.551.600,21 €
1.527.580,01 €

Situação de
Cumprimento

Não aplicável
(Situação de
Cumprimento)
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b)

Em cada modificação orçamental/execução periódica: -----------DATA: 11-02-2019
REGRAS ORÇAMENTAIS

Artigo 40º
Valor
receitas correntes brutas previstas para 2019

Validação

30.551.600,21 €

Despesa corrente paga

2.118.885,11 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

2.681.694,12 €

Situação de
Cumprimento

Apuramento do saldo corrente
(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019
(2) Despesa corrente paga
Saldo Corrente (3) = (1) - (2)
Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

30.551.600,21 €
2.118.885,11 €
28.432.715,10 €
2.681.694,12 €

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

25.751.020,98 €

Total das receitas correntes totais (6)

30.551.600,21 €

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

Situação de
Cumprimento

1.527.580,01 €

Não aplicável
(Situação de
Cumprimento)

Chaves, 19 de março de 2019 ----------------------------------------A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------Anexo: Mapa da 2ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 -----DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.26. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.26. -------------------------------------------------------Visto. 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. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO DESTINADO À
EXCLUSIVA AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DE OUTRO EMPRÉSTIMO EM VIGOR/EQ-BEIFUNDAÇÃO NADIR AFONSO/VALOR DE ATÉ 618.467,36€. PEDIDO DE APROVAÇÃO
DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 11/DGF/2019. -----Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------
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No seguimento da Informação/Proposta n.º 7/DGF/2019, aprovada pelo
órgão executivo em 18 de fevereiro de 2019 e sancionada pelo órgão
deliberativo em sessão ordinária de 27 de fevereiro 2019, relativa à
contratação de empréstimo de médio e longo prazo, identificado em
epígrafe, cumpre-me promover a submissão da minuta do contrato,
oportunamente apresentada pelo banco BPI, à próxima reunião do órgão
executivo municipal, para aprovação do respetivo clausulado. -------Mais se informa, que, para os devidos efeitos, fica desde já autorizado
o Sr. Presidente da Câmara Municipal, na outorga do respetivo contrato
de empréstimo, a celebrar. -----------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 20 março de 2019. ------------------------------------------A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------(Márcia Santos, Dra.) ---------------------------------------------Anexo: Minuta do contrato de empréstimo. ---------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.03.20. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.03.20. -------------------------------------------------------À reunião De Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------XII
DIVERSOS
A Câmara Municipal deliberou,
forma de minuta, nos precisos
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
com vista à sua executoriedade

por unanimidade, aprovar a ata sob a
termos do disposto no artigo 57º, do
12 de setembro e ulteriores alterações,
imediata. ----------------------------

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião
quando eram quinze horas e cinquenta minutos, para constar se lavrou
a presente ata, e eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou
assinar, junto do Presidente. --------------------------------------__________________________
__________________________

