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Nº08 –  Reunião Ordinária da 

Câmara  Municipal de  Chaves  

Realizada no dia 15 de abril 

de 2019. -------------------- 

Aos quinze dias 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 Vice-presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, e com as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos 

Alves Neves, Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, 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 dez de abril de dois mil e dezanove.- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I – AUSÊNCIA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO. -- 

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, não estará presente na reunião 

ordinária do executivo camarário por se encontrar no gozo do seu 

período de férias. -------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

Na ausência do Presidente da Câmara, a presente reunião foi presidida, 

pelo Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

substituto legal daquele. ------------------------------------------- 

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

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. FRANCISCO 

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

Usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, tendo dado conhecimento, ao Executivo Municipal, dos 

seguintes assuntos relacionados com a atividade municipal, a saber: - 

a) “Chaves em Dança” - Sobre esta matéria, o Vice-presidente da Câmara 

deu nota da realização, no próximo dia 27 a 29 de abril, do evento 

denominado “Chaves em dança”, perspetivando-se o envolvimento de 

muitas pessoas, no âmbito de tal iniciativa. ------------------------ 

b) “Senhora das Brotas” - Sobre esta matéria, o Vice-presidente da 

Câmara deu nota da realização, no próximo dia 27 de abril, das 

festividades associadas à “Senhora das Brotas”. --------------------- 

c) “Encontro de Coros” - Sobre esta matéria, o Vice-presidente da 

Câmara deu nota da realização, no próximo dia 27 de abril, do “Encontro 

de Coros”. ---------------------------------------------------------- 

d) Encontro Distrital da PSP em Chaves” - Sobre esta matéria, o Vice-

presidente da Câmara deu nota da realização, no próximo dia 24 de 
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abril, do encontro distrital da PSP, evento que terá lugar na Praça 

General Silveira. --------------------------------------------------- 

e) “Comemorações do 25 de Abril” - Sobre esta matéria, o Vice-

presidente da Câmara procedeu à divulgação, junto do Executivo, do 

programa preliminar relacionado com as comemorações do dia “25 de 

Abril”. ------------------------------------------------------------ 

f) “Fórum da Inovação da Educação” - Sobre esta matéria, o Vice-

presidente da Câmara deu nota da realização, no próximo dia 29 de 

abril a 03 de maio, do fórum “Inovação e Educação”, iniciativa 

contextualizada, no âmbito do projeto, em curso, tendo como objeto o 

combate preventivo do prematuro abandono escolar. ------------------- 

Tal evento deverá integrar uma mostra de tecnologia, na área da 

educação, estando, já, previstos mais dois eventos integrados, neste 

projeto, nos quais se perspetiva uma maior participação dos 

agrupamentos escolares. --------------------------------------------- 

g) “Encontro da Comunidade Educativa” - Sobre esta matéria, o Vice-

presidente da Câmara deu nota da realização, no próximo dia 04 de 

maio, do encontro da comunidade educativa. -------------------------- 

Tal iniciativa é organizada pelos encarregados de educação dos alunos 

que frequentam os diversos agrupamentos escolares. ------------------ 

h) “Festa de Santa Cruz/Trindade” - Sobre esta matéria, o Vice-

presidente da Câmara deu nota da realização, no próximo dia 03 de 

maio, das Festas de Santa Cruz/Trindade, retomando-se, assim, uma 

tradição que foi interrompida, durante os últimos anos. ------------- 

Aproveitou a oportunidade para endereçar convite a todos os Vereadores 

presentes, tendo em vista a sua participação e/ou presença nos 

referidos eventos. -------------------------------------------------- 

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

Concluindo a sua intervenção, o Vice-presidente da Câmara informou, 

todos os Vereadores presentes, sobre a convocação de uma reunião 

extraordinária da Câmara Municipal, para o próximo dia 22.04.2019. -- 

Neste contexto, será enviada a respetiva convocatória, com todos os 

assuntos que irão ser objeto de apreciação, em tal reunião 

extraordinária, tudo, nos termos do quadro legal, em vigor, sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR 

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

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado, verbalmente, pedido de 

justificação da sua ausência, à reunião ordinária do Executivo 

realizada, no pretérito dia 01/04/2019, por razões profissionais, as 

quais, objetivamente, tornaram impossível a sua participação, na 

referida reunião. --------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

De seguida, o Vereador interveniente, solicitou, junto do Vice-

presidente da Câmara, verbalmente, informação, sobre os seguintes 

assuntos relacionados com a atividade municipal, a saber: ---------- 

a) Projeto relacionado com a Escola de Enfermagem/Cruz Vermelha – 

Sobre este assunto, o Vereador interveniente solicitou informação 

quanto ao ponto de situação relacionado com a organização e/ou 

organização dos cursos promovidos, pelo IPB – ECTCS -, e sua eventual 

deslocalização para novas instalações. ------------------------------ 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

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

1 – Na presente data, ainda não foi transferida a titularidade, tendo 

como objeto a transferência de competências de gestão, oportunamente, 

negociadas, com a Cruz Vermelha, no âmbito do projeto relacionado com 

o funcionamento da Escola de Enfermagem. ---------------------------- 

2 – De facto, a Escola se Enfermagem ainda está a ser gerida, pela 

Associação de Municípios do Alto Tâmega, sendo certo que a Cruz 

Vermelha tem vindo a acompanhar todas as decisões que vêm sendo 

praticadas e com projeção na gestão da Escola. ---------------------- 

3 – Em todo o caso a Escola pertence à Associação de Municípios e não 

à Autarquia de Chaves. ---------------------------------------------- 

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

b) Termas Romanas – Sobre este assunto, o Vereador interveniente 

solicitou informação relativa à evolução do projeto relacionado com a 

construção e funcionamento do Balneário Termal Romano. -------------- 

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

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

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

1 – A execução do projeto carece de intervenção de entidade externa, 

tendo em vista à emissão de parecer que permita a construção de um 

furo para a extração de água quente, medida, tecnicamente, 

indispensável para a redução e/ou diminuição do fenómeno de 

condensação que atinge o espaço do Balneário termal romano. --------- 

2 – Tal parecer externo, a emitir pela entidade responsável, pela 

regulação do património cultural, ainda não foi, na presente data, 

recebido, pela autarquia, razão pela qual se encontram suspensos os 

trabalhos da empreitada. -------------------------------------------- 

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

c) Pontão instalado junto à estação de tratamento de águas – Sobre 

este assunto, o Vereador interveniente solicitou informação relativa 

à evolução do projeto relacionado com a recuperação/reconstrução do 

pontão localizado, junto à estação de tratamento de águas, em Santa 

Cruz/Trindade. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – O projeto técnico tendo como objeto a reconstrução do pontão, em 

causa, já veio a ser adjudicado a um gabinete técnico externo. ------ 

2 – O mencionado projeto técnico de execução encontra-se, em fase de 

elaboração, sendo certo que o mesmo ainda será submetido a parecer 

externo das entidades responsáveis, nomeadamente, da “APA”. --------- 

3 – Só depois da aprovação definitiva do projeto de execução, instruído 

com a emissão de todos os pareceres, obrigatórios e vinculativos, por 

parte das entidades externas responsáveis, estarão reunidos todos os 

pressupostos indispensáveis para o lançamento da respetiva empreitada. 

 

 

IV - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

MARIA MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------- 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, tendo abordado, verbalmente, os seguintes 

assuntos relacionados com a atividade municipal, a saber: ----------- 

a) Votos de congratulação – Sobre este assunto, a Vereadora 

interveniente apresentou os seguintes votos de congratulação: ------- 
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- Conquista de medalha de ouro, ao jovem flaviense, “Kevin Pucci”: 

Sobre esta matéria, a Vereadora registou o facto de ter sido atribuída, 

ao jovem flaviense, “Kevin Pucci”, aluno do Concelho de Chaves, a 

medalha de ouro, no âmbito das olimpíadas portuguesas, na área da 

matemática. -------------------------------------------------------- 

Tal feito, para além do mérito e dedicação evidenciados, na área da 

matemática, pelo aluno, em causa, constitui um motivo de orgulho para 

o Concelho de Chaves e, em particular, para a comunidade educativa 

local. ------------------------------------------------------------- 

- Escola de dança “Ent´Artes”: Sobre esta matéria, a Vereadora 

interveniente registou o facto da Escola de Dança “Ent´Artes”, ter 

sido premiada, no Concurso Internacional de Bailado do Porto. ------- 

Entre medalhas de ouro, prata e bronze, algumas bailarinas flavienses 

receberam bolsas de estudo para escolas conceituadas e passagem direta 

para Concursos Internacionais. -------------------------------------- 

- Comemoração da Batalha de “La Lys” – Sobre este assunto, a Vereadora 

interveniente enalteceu o facto de ter sido realizada, em Chaves, uma 

cerimónia promovida, pela Liga dos Combatentes, em parceria com o RI 

19, sobre a batalha de “La Lys”. ------------------------------------ 

Nesta batalha, morreram inúmeros flavienses, sendo, por isso, 

inteiramente, justo deixar uma palavra de reconhecimento, junto do RI 

19 e da Liga dos Combatentes, pela realização, de tal histórica 

homenagem. --------------------------------------------------------- 

b) Estrada Nacional 2 – Sobre este assunto, a Vereadora interveniente 

começou por referir que teve conhecimento da publicação de um guia de 

bolso turístico, sobre a Estrada Nacional n.º2. --------------------- 

Neste contexto, solicitou, sobre a matéria, junto do Vice-presidente 

da Câmara, os seguintes esclarecimentos, a saber: ------------------- 

- Tal guia turístico já se encontra publicado? ---------------------- 

- Em caso afirmativo, qual é o preço de aquisição e local de venda do 

referido guia turístico? -------------------------------------------- 

- Ainda, sobre esta matéria, a vereadora interveniente solicitou 

informação, sobre as eventuais diligências já realizadas, pela 

autarquia, tendo em vista a criação de um selo e/ou registo que titule 

a passagem dos visitantes, pela “EN2”, com projeção, na cidade de 

Chaves, muito concretamente, no “Km0” da referida estrada nacional. - 

Por último, solicitou informação quanto à competência da autarquia, 

no que concerne às responsabilidades relacionados com o dever de 

conservação de alguns dos troços da “EN2”, no sentido de ser melhor 

esclarecida, sobre o exercício efetivo, de tal competência, ou seja, 

se a mesma está, legalmente, confiada, ao Município de Chaves, ou, se, 

diferentemente, tal dever de conservação ainda dever ser exercido, 

pelas Infraestruturas de Portugal. ---------------------------------- 

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

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

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

1 – Foram elaborados dois guias turísticos relacionados com a “EN2”: 

um primeiro guia turístico da autoria de uma empresa privada; um 

segundo guia turístico, elaborado, pelos respetivos municípios que 

integram a associação de municípios da “EN2”, o qual veio a ser 

apresentado, recentemente, na feira do turismo, em Lisboa. ---------- 

2 – Tal guia turístico encontra-se em fase final de produção. ------- 

3 – Relativamente aos selos que registam a passagem dos visitantes, 

pela “EN2”, os mesmos já são, atualmente, disponibilizados, pelo Posto 

de Turismo Municipal, sendo, para o efeito, colocados na respetiva 

caderneta/passaporte do visitante. ---------------------------------- 
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4 – O dever de conservação da “EN2”, com exceção dos troços 

desclassificados e com projeção, na zona urbana do Concelho, está 

confiado às infraestruturas de Portugal. ---------------------------- 

 

    

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 01 de abril de 2019. --------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, em virtude de não 

ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela ata 

objeto de aprovação. ------------------------------------------------ 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. EHATB, EIM, SA, RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 4º TRIMESTRE 

2018. PARA CONHECIMENTO. -------------------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório identificado em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 1. ------------ 

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

2019.04.05. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para conhecimento. --------- 

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

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

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

 

 

2.2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E 

A ASSOCIAÇÃO GRUPO CULTURAL DA SERRA DO BRUNHEIRO. PROPOSTA N.º 

27/GAP/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação Grupo Cultural da Serra do Brunheiro 
veio solicitar a colaboração deste Município, centrada na cedência, a 

título de comodato, do prédio abaixo identificado – ponto nº 2 –, para 

o desenvolvimento de atividades de âmbito cultural e recreativo, bem 

como o funcionamento da respetiva sede; ----------------------------- 

2. Considerando que o prédio designado por “Escola Primária de Cela”, 
sito na Cela, União das Freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro 

e Cela, concelho de Chaves, se encontra inscrito na respetiva matriz 

sob o artigo 403º, a favor do Município de Chaves, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o n.º 474/20100323, da 

extinta freguesia de Cela; ------------------------------------------ 

3. Considerando que o referido espaço se encontra devoluto devido ao 
encerramento das escolas sedeadas na respetiva freguesia, no âmbito 
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da reorganização da Rede Escolar levada a efeito pelo Ministério da 

Educação, não se prevendo, a médio prazo, que o Município venha a ter 

necessidade do mesmo; ----------------------------------------------- 

4. Considerando que a necessidade, por parte da referida Associação, 
de ocupar o referido prédio se relaciona directamente com o 

desenvolvimento de atividades de âmbito cultural e recreativo, bem 

como o funcionamento da respetiva sede, as quais constituem uma mais-

valia para o enriquecimento dos munícipes; ------------------------- 

5. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 
entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no art. 1129º 

e ss, do Código Civil; --------------------------------------------- 

6. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser aplicada 
ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado ao 

comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros a 

sua utilização sem autorização do comodante, no caso, Município de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

7. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 
deste problema, em benefício da população em geral deste Concelho e 

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

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

1. Considerando que, nos termos do disposto na alínea f) e k), do n.º 

2, do artigo 23º, ao Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 14 de Setembro, 

os Municípios dispõe de atribuições no domínio cultural e recreativo; 

2. Considerando que, nos termos do disposto na alín. u), do nº 1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, compete à 

Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município. --------------------------------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta: ------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a celebração do contrato de comodato entre 

o Município de Chaves e a Associação Grupo Cultural da Serra do 

Brunheiro, tendo como objeto o prédio designado por Escola Primária 

de Cela”, sito na Cela, União das Freguesias das Eiras, São Julião de 

Montenegro e Cela, concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz 

sob o artigo 403º, a favor do Município de Chaves, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o n.º 474/20100323, da 

extinta freguesia de Cela, e para o fim em vista, conforme matriz do 

contrato de comodato, contendo as cláusulas disciplinadoras dos 

direitos e obrigações das partes signatárias, que segue em anexo à 

presente proposta; ------------------------------------------------- 

b) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para uma 

próxima reunião do executivo, em conformidade com o disposto na alín. 

u), do nº 1, do art. 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, com vista à aprovação da mesma, legitimando, 

simultaneamente, o Presidente da Câmara a outorgar, em representação 

do Município de Chaves, o mencionado contrato de comodato; ---------- 

c) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Associação Grupo Cultural da Serra do 

Brunheiro, através da emissão da competente notificação. ------------ 

Chaves, 27 de março de 2019 ----------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

Em anexo: - A referida minuta de contrato de comodato; -------------- 
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- O respetivo processo administrativo.-------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A ASSOCIAÇÃO 

GRUPO CULTURAL DA SERRA DO BRUNHEIRO ------------------------------- 

Entre  -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, e com poderes para o ato, conforme 

o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro 

outorgante ou comodante, devidamente autorizado por deliberação 

camarária de ___ de _________ de 2019. ----------------------------- 

e ------------------------------------------------------------------ 

A Associação Grupo Cultural da Serra do Brunheiro, NIF 504299069, com 

sede na ___________________________, representada neste ato pelo 

Presidente da Direção da Associação, ______________________, e adiante 

designado por segundo outorgante ou comodatário, devidamente 

autorizado por deliberação de ___ de _________ de 2019. ------------- 

É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas 

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

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------- 

O primeiro outorgante é proprietário do imóvel designado por “Escola 

Primária de Cela”, sito na Cela, União das Freguesias das Eiras, São 

Julião de Montenegro e Cela, concelho de Chaves, inscrito na respetiva 

matriz sob o artigo 403º, a favor do Município de Chaves, e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o n.º 474/20100323, 

da extinta freguesia de Cela. --------------------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 

prazo, que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 

outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo ao 

segundo, a fim de que este se sirva dele para o desenvolvimento das 

atividades associadas ao seu objeto social e funcionamento da 

respetiva sede, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 1135º 

do Código Civil, com a obrigação de o restituir assim que o primeiro 

outorgante o exija. ------------------------------------------------ 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------ 

O segundo outorgante fica obrigado, para além do cumprimento das 

obrigações previstas no art. 1135º, do Código Civil, a fazer um uso 

prudente e cuidado do identificado imóvel, designadamente, dando 

integral cumprimento às seguintes prescrições: --------------------- 

a) Manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, 

ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em 

conta a finalidade para a qual foi cedido; -------------------------- 

b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 

que se mostrem indispensáveis à adequada utilização do imóvel; ------ 

c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 

e outros da mesma natureza; ----------------------------------------- 

d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 

para a realização de eventos de interesse público municipal, 

nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos, 

coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. -------------------- 
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Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 

1.  Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

Município. --------------------------------------------------------- 

2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste 
ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro 

outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela 

realização de obras ou benfeitorias executadas. -------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de Vigência) ------------------------------------------------ 

1. O presente contrato tem a duração de 10 anos, renovável por igual 
período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 

contratantes. ------------------------------------------------------ 

2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, mediante 
carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte 

contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do 

presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da 

produção dos efeitos da denúncia. ----------------------------------- 

3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes poderá 
resolver o presente contrato nos termos do art. 1140º, do Código Civil. 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Resolução e caducidade do Contrato) ------------------------------- 

1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 

contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 

outorgante, previstas na cláusula 3ª. ------------------------------ 

2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-se-
á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 

432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra 

parte. -------------------------------------------------------------

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Entrada em Vigor) ------------------------------------------------- 

O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua assinatura. 

Cláusula 8ª -------------------------------------------------------- 

(Disposição final) ------------------------------------------------- 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no art. 1129º e seguintes do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes. --------------------------------------- 

Assim o outorgaram. ------------------------------------------------- 

Chaves, ___ de ____ de 2019 ----------------------------------------- 

O primeiro Outorgante: ______________________________________________ 

O segundo Outorgante: _______________________________________________ 

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

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.3. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA – CIM – AT. - 

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA PARA O ANO DE 2019. PROPOSTA 

Nº32/GAP/19. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Justificação. ----------------------------------------------- 
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1. Considerando que, em sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

realizada em 27 de dezembro de 2012, veio a ser sancionada a proposta 

nº 104/GAPV/2012, atinente à criação da Comunidade Intermunicipal do 

alto Tâmega – CIM – AT, como entidade impulsionadora do reforço das 

atribuições e competências das entidades intermunicipais, na senda da 

cooperação e coesão territorial e de acordo com a estratégia consagrada 

na Lei nº 437/2012, de 30 de agosto, ao prever a definição do novo 

regime jurídico das Autarquias Locais e o estatuto das entidades 

Intermunicipais; --------------------------------------------------- 

2. Considerando que, esta nova realidade organizativa, pelo 

redimensionamento do modelo das CIM, veio a reforçar a articulação das 

politicas públicas                                                                                                                     

à escala supramunicipal, tendo em vista alcançar níveis de eficácia e 

de eficiência adequados, assente na boa governação no patamar sub-

regional; ---------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, a constituição da CIM-AT, enquanto pessoa 

coletiva de direito público de base associativa e de âmbito 

territorial, dá guarida aos pressupostos mínimos exigidos pelo seu 

enquadramento jurídico, de verificação cumulativa à sua criação: a) 

um número de Municípios que não pode ser inferior a cinco; b) uma 

população que não pode ser inferior a 90.000 habitantes, integrando 

os seguintes municípios: Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, 

Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, contando com cerca de 94.731 

residentes e uma dimensão territorial de 2.922 Km2; ---------------- 

4. Considerando que, fazendo jus aos objetivos inerentes à sua 

criação, a CIM-AT, tem vindo a desenvolver, de forma solidária e 

concertada, um conjunto de ações e projetos, de relevante interesse 

público supramunicipal, com ganhos de eficiência e eficácia evidentes, 

tendo em vista a satisfação das necessidades coletivas das populações 

locais, na senda da melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes;  

5. Considerando que, mediante ofício refa. 63/2019, de 03/04/2019, 

veio a CIM – AT, solicitar a atribuição de comparticipação financeira, 

no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros), tendo em vista fazer face 

a despesas com o investimento “Obras de reabilitação de edifício da 

AquaValor – Centro de valorização e Transferência de Tecnologia – 

Associação, com sede em Valpaços, de acordo com decisão tomada em 

reunião do conselho Intermunicipal da CIM AT, realizada no dia 02 de 

abril de 2019. ------------------------------------------------------ 

(0805010402) ------------------------------------------------------- 

II - Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal o 

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

a) Que seja aprovada a atribuição da quantia supra mencionada, a 

efetivar, de uma só vez, durante o exercício de 2019, para a CIM-AT, 

a título da comparticipação financeira afeta ao projeto aprovado, 

identificado por natureza da despesa de capital, num total de 

15.000,00€, mediante “transferência de capital”; ------------------- 

b)  Que a presente proposta tenha cobertura através da rubrica 

orçamental da despesa de capital, enquadrada em 0805010402 e de acordo 

com informação de cabimento e compromisso, em anexo; --------------- 

c) Que, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo municipal, a mesma seja publicitada nos termos do 

artigo 56º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; ------ 

d) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada à entidade peticionária; ------------------------------------ 
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e) E por último, em caso de aprovação da presente proposta, que a 

mesma seja remetida à Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira 

para ulterior operacionalização. ----------------------------------- 

Chaves, 04 abril de 2019 ------------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) --------------------------------------------------------- 

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.4. VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MANUEL GRAÇA DIAS. PROPOSTA Nº 

35/GAP/19. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Foi com profundo pesar que a Câmara Municipal de Chaves tomou 

conhecimento do falecimento de Manuel Graça Dias, no passado dia 24 

de março, aos 66 anos de idade. ------------------------------------- 

Manuel Graça Dias, nasceu em Lisboa em 1953 e licenciou-se em 

arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.  Cidadão 

do mundo, com um vasto currículo profissional que teve início em Macau, 

foi assistente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de 

Lisboa e Professor Auxiliar da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto, onde se doutorou. Foi Professor Catedrático 

convidado do departamento de arquitetura da Universidade Autónoma de 

Lisboa. ------------------------------------------------------------ 

Escreveu variadíssimos artigos de critica e divulgação de arquitetura 

em jornais e revistas da especialidade. ----------------------------- 

Premiado em diversas ocasiões era um dos maiores divulgadores da obra 

dos arquitetos portugueses. ----------------------------------------- 

Os fatores que o ligaram a Chaves foram familiares e profissionais. 

Diversos projetos de sua autoria foram executados no nosso concelho, 

destacando-se a “Escola de Musica, Artes e Ofícios”. ---------------- 

À sua família, a Câmara Municipal expressa profundas e sentidas 

condolências. ------------------------------------------------------ 

Atendendo às razões acima expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Que seja aprovado o voto de pesar pelo falecimento do Arq. Manuel 

Graça Dias; --------------------------------------------------------- 

b)  Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, 

transmitindo o teor deste “Voto de Pesar”.-------------------------- 

Chaves, 4 de abril de 2019 ----------------------------------------- 

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

((Nuno Vaz)--------------------------------------------------------- 

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 
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1. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE 

SITO NA RAPOSEIRA, CHAVES; REQUERENTE: HELENA FLORA RODRIGUES. INF 

59/DAF/19. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

– Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 13778/18, datado do 

pretérito dia 18/10/2018, Helena Flora Rodrigues, invocando a 

qualidade de titular da licença de uso privativo do Quiosque sito na 

Raposeira, veio requerer a renovação da referida licença. -----------  

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

II – Antecedentes Prévios ------------------------------------------- 

1. No dia 29 de janeiro de 2013, a Fiscalização Municipal, através 

da Informação n.º 9/2013, produzida pelo Sector de Fiscalização 

Municipal, constatou que o quiosque instalado no Largo do Hospital, 

explorado por Helena Flora Rodrigues, se encontrava vazio e sem 

produtos de venda, ou seja, encerrado. ------------------------------ 

2. Nestes termos, e na sequência da deliberação tomada pelo 

Executivo Municipal, em sua reunião ordinária realizada no pretérito 

dia 2013/03/18, a qual recaiu sobre a Informação nº 22/DAF/13, 

produzida por estes serviços, no dia 1 de março de 2013, veio aquele 

órgão municipal manifestar a intenção de extinguir a licença de uso 

privativo atribuída a Helena Flora Rodrigues, com base nas razões 

invocadas na referida Informação. ---------------------------------- 

3. Sequencialmente, 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. 100º e ss do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------- 

4. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos n.º 1594, datado do pretérito dia 10 de abril de 2013, 

a peticionária veio alegar o seguinte: ------------------------------ 

“(…) vem requer a V. Exa. a prorrogação da Licença por período não 

inferior a mais três anos tendo em conta que pretende ainda este mês 

abrir o quiosque ao público. ---------------------------------------- 

A requerente encerrou a sua atividade por razões de saúde pretendendo 

ser ela própria a explorar o negócio novamente.” -------------------- 

5. Na sequência de tais alegações, o órgão executivo municipal, em 

sede de sua reunião ordinária realizada no dia 3 de junho de 2013, 

veio a tomar deliberação consubstanciada na manutenção da licença de 

uso privativo concedida a Helena Flora Rodrigues, plenamente válida, 

desde que a titular do direito de ocupação reabrisse o quiosque, em 

causa, no prazo de trinta dias. ------------------------------------- 

6. Caso se verificasse que a titular do direito de ocupação, findo 

o referido prazo, mantinha o quiosque encerrado, dever-se-ia proceder 

à extinção da respetiva licença de uso privativo, sem mais. --------- 

7. No dia 19 de julho de 2013, a fiscalização municipal constatou 

que o quiosque se encontrava vazio e sem produtos de venda, ou seja, 

encerrado, conforme comprova a informação/proposta n.º 160/2013. ---- 

8. Partindo de tal enquadramento, veio a ser elaborada, no dia 

26/08/2013, a Informação n.º 73/2013, propondo o agendamento do 

assunto, em causa, para reunião do órgão executivo municipal, em vista 

à extinção, imediata, da licença de uso privativo emitida a favor de 

Helena Flora Rodrigues. --------------------------------------------- 
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9. Contudo, o processo administrativo, em causa, bem como a 

retrocitada informação1, apenas vieram a ser devolvidos aos serviços 

administrativos da Divisão de Administração e Fiscalização, no dia 

18/10/2017, conforme auto de entrega datado do mesmo dia. ----------- 

10. Atendendo a tais factos, os serviços de fiscalização municipal 

deslocaram-se ao local, no dia 14/03/2018, a fim de verificar a 

situação do quiosque, tendo elaborado, para o efeito, a Informação n.º 

57/2018, Zona Norte, produzida pelo Sector de Fiscalização Municipal 

e na qual concluíram que o quiosque se encontrava sem atividade. ---- 

11. Neste contexto, o órgão executivo municipal tomou deliberação, 

em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 5/04/2018, declarando 

a extinção do direito de ocupação e exploração do referido quiosque, 

atribuída a Helena Flora Rodrigues. -------------------------------- 

12. No dia 27/03/2018, Helena Flora Rodrigues, através do 

requerimento com registo de entrada nos serviços administrativos desta 

autarquia local n.º 3599/18, datado do pretérito dia 02/04/2018, veio 

requerer a renovação da retromencionada licença, pedido que, em face 

da deliberação tomada pelo órgão executivo municipal, ficou, como é 

óbvio, prejudicado. ------------------------------------------------- 

13. Não obstante o que acima foi dito, a fiscalização municipal 

deslocou-se novamente ao local, desta vez, no dia 02/04/2018, pelas 

15h00, tendo constatado, in loco, que o referido quiosque se encontrava 

em funcionamento. --------------------------------------------------- 

14. Verifica-se, portanto, que, aquando da deliberação tomada pelo 

órgão executivo municipal, o quiosque, em causa, já se encontrava, de 

novo, em funcionamento, circunstância que poderá justificar a 

reavaliação do caso individual e concreto. -------------------------- 

15. Refira-se, aqui, que a ação de fiscalização, em causa, e 

despoletada pelo requerimento da interessada, foi realizada no período 

que decorreu entre o envio da ordem do dia aos membros do órgão 

executivo e a realização da reunião de tal órgão, circunstância que 

não permitiu juntar os novos elementos ao processo em tempo útil, ou 

seja, antes da tomada da deliberação que veio a determinar a extinção 

dos efeitos da licença. -------------------------------------------- 

16. Atenda-se, contudo, que, conforme veio a ser verificado pela 

fiscalização municipal, a exploração do quiosque estava a ser 

realizada por Maria José Machado Silva Portelinha, a qual afirmou ser 

inquilina de Helena Flora Rodrigues, encontrando-se a vender produtos 

elaborados pela própria. ------------------------------------------- 

17. Ora, nos termos do disposto na alínea b) e c), do artigo 13º, do 

Regulamento de Ocupação do Domínio Público, o titular da licença de 

uso privativo, não poderá proceder à transmissão da licença a outrem 

ou proceder à cedência da utilização da licença a outrem mesmo que 

temporariamente. --------------------------------------------------- 

18. Ao abrigo do princípio do inquisitório, veio a ser ouvida a 

requerente, bem como a pessoa que se encontrava no quiosque, aquando 

da ação de fiscalização, muito concretamente, Maria José Machado Silva 

Portelinha. -------------------------------------------------------- 

19. Das declarações colhidas, resultou que a exploração do quiosque 

estava a ser efetuada por Maria José Machado Portelinha, por acordo 

entre as partes. --------------------------------------------------- 

20. Sobre esta matéria, Helena Flora Rodrigues declarou que 

desconhecia a necessidade de obter autorização, por parte da Câmara 

Municipal, para ser possível a exploração do espaço por terceiros. 

                                                           
1 Sem sancionamento superior. --------------------------------------- 
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21. Mais declarou, que a estrutura, instalada no local, leia-se, 

quiosque, lhe pertence, dado que foi ela que a adquiriu e que a 

situação de exploração do quiosque, por parte de Maria José Machado 

Portelinha é transitória e que visava, apenas, garantir o 

funcionamento do quiosque enquanto ela, por motivos de saúde da sua 

mãe, não conseguia. ------------------------------------------------- 

22. Posteriormente, através do requerimento com registo de entrada 

nos serviços administrativos desta autarquia local n.º 18/10/2018, 

Helena Flora Rodrigues veio apresentar novo requerimento, requerendo 

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

“Venho por este meio pedir a renovação da Licença do quiosque da 

raposeira que, apesar de ter estado fechado e posteriormente o ter 

cedido a Maria José Portelinha por motivos pessoais e familiares 

(saúde) desconhecia que tinha de pedir permissão à Câmara para o ter 

feito, não agindo assim de má fé sendo que esta situação está resolvida 

e neste momento o quiosque está em funcionamento da minha inteira 

responsabilidade e é para manter. Também queira referir que fui sempre 

cumpridora com os pagamentos das taxas Camararias, sem esquecer que a 

estrutura é da minha propriedade pelo que a não emissão da licença irá 

implicar que a mesma tenha de ser removida com todas as implicações 

daí decorrentes. Assim atendendo a estes fatos solícito que me seja 

emitida a respetiva renovação da licença. -------------------------- 

II – Da revogação de decisões administrativas ----------------------- 

1. Como se viu, o órgão executivo municipal, em sede de sua reunião 

ordinária realizada no dia 5/04/2018, declarou a extinção do direito 

de ocupação e exploração do referido quiosque, atribuída a Helena 

Flora Rodrigues. ---------------------------------------------------- 

2. Verificou-se, portanto, a prática de uma decisão administrativa 

com carater definitivo. --------------------------------------------- 

3. Assim, a reversão dos efeitos do ato administrativo praticado 

apenas poderá ocorrer ao abrigo dos institutos jurídicos da revogação, 

da anulação ou da declaração de nulidade. -------------------------- 

4. Atenda-se, porém, que a anulação, a revogação e a declaração de 

nulidade não se confundem. ----------------------------------------- 

5. De facto, por força do disposto no artigo 165º, do CPA, a 

revogação é o ato administrativo que determina a cessação dos efeitos 

de outro ato, por razões de mérito, conveniência ou oportunidade, 

enquanto que a anulação administrativa é o ato administrativo que 

determina a destruição dos efeitos de outro ato, com fundamento em 

invalidade. -------------------------------------------------------- 

6. Verifica-se, portanto, que a grande diferença entre a revogação 

e a anulação residem nos fundamentos determinadores das mesmas. ---- 

7. Já a declaração de nulidade tem por objeto o reconhecimento de 

um ato como nulo. --------------------------------------------------- 

8. Ora, atendendo aos antecedentes identificados no capítulo II, da 

presente informação, não se vislumbra qualquer ilegalidade associada 

ao ato administrativo que determinou a extinção da licença de uso 

privativo, em causa. ------------------------------------------------ 

9. Assim sendo, não se encontram reunidos, salvo melhor opinião, os 

requisitos justificados da anulação de tal ato e, muito menos, da 

declaração da respetiva nulidade. ----------------------------------- 

10. Atenda-se, porém, que a revogação, como se viu, justifica-se em 

razões de conveniência ou oportunidade, permitindo, nesta justa 

medida, que a entidade administrativa possa destruir os efeitos de um 

ato anteriormente praticado, ainda que legal e válido, desde que razões 

de oportunidade e conveniência assim o justifiquem. ----------------- 
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11. Ora, da análise do caso individual e concreto, retira-se o 

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

a) Na presente data, o quiosque encontra-se em funcionamento e a 

ser explorado por Helena Flora Rodrigues; --------------------------- 

b) A estrutura do quiosque, conforme invocado pela mesma2, pertence 

a Helena Flora Rodrigues, pelo que a extinção da licença, em causa, 

implica a remoção de tal estrutura; -------------------------------- 

c) As taxas de ocupação do domínio público, referentes ao quiosque, 

em causa, têm vindo a ser pagas, e aceites, regularmente, junto deste 

Município, encontrando-se o mês de fevereiro do presente ano pago, 

conforme guia de recebimento n.º 511. ------------------------------- 

12. Atendendo às razões acima enunciadas, em particular o facto da 

estrutura associada ao quiosque ter de ser removida, caso se verifique 

que a mesma, de facto, e como tudo parece apontar, não pertence ao 

Município de Chaves, bem como ao facto de, em última análise, poder 

implicar a devolução das taxas pagas desde a prática da decisão 

administrativa que determinou a extinção da licença de ocupação do 

domínio público, julgamos, salvo melhor opinião, que poderá ser 

considerada, no caso individual e concreto, a revogação da deliberação 

praticada, pelo órgão executivo municipal, no dia 5/04/2018, com base 

em razões de oportunidade e conveniência. --------------------------- 

13. Tanto mais que, existindo interesse, por parte do Município de 

Chaves, em manter o funcionamento do quiosque, em causa, a revogação 

do ato administrativo, supra identificado, irá afastar a necessidade 

de remoção da estrutura, bem como a abertura de procedimento tendente 

à adjudicação do espaço. -------------------------------------------- 

14. Tanto mais que, com tal revogação, o pagamento das taxas que tem 

vindo a ser efetuado por Helena Flora Rodrigues sempre se considerará 

como regularizado. -------------------------------------------------- 

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) Numa primeira fase, dever-se-á verificar, através da fiscalização 

municipal, se o quiosque, em causa, se encontra, na presente data, em 

funcionamento; ----------------------------------------------------- 

b) Caso se verifique que o quiosque se encontra em funcionamento, 

deverá o presente assunto ser agendado para uma próxima reunião do 

órgão executivo municipal, em vista à tomada de decisão 

consubstanciada na revogação da deliberação do dia 5/04/2018 e que 

declarou a extinção do direito de ocupação e exploração do referido 

quiosque, atribuída a Helena Flora Rodrigues, com base nas razões 

apontadas no capítulo anterior, sem prejuízo, como é evidente, da 

margem discricionária atribuída ao órgão executivo, no caso individual 

e concreto; -------------------------------------------------------- 

c) Sequencialmente, e caso venha a ser revogada a retromencionada 

deliberação, que seja autorizada a renovação da referida licença para 

o ano de 2019; ----------------------------------------------------- 

d) Caso venha a ser, superiormente, autorizada a referida renovação, 

deverá, o presente assunto, ser encaminhado para os serviços 

competentes, no caso, a Secção de Taxas e Licenças, em vista à 

formalização da respetiva renovação; -------------------------------- 

                                                           
2 Tanto quanto sabem, estes serviços, era prática, na altura, o 

particular, titular da licença de ocupação do domínio público assumir 

os custos com a conceção e instalação do quiosque, devendo, contudo, 

o mesmo obedecer aos modelos previamente aprovados pela Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 
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e) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 114º do C.P.A, do sentido de decisão que vier a ser 

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

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

parecer ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. 

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

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

Chaves, 11 de março de 2019. --------------------------------------- 

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

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

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

INFORMAÇÃO SETOR DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - Nº77/2019 ZONA NORTE -- 

Aos 3 dias do mês de Abril de 2019, pelas 14H:30 minutos, desloquei-

me conjuntamente com a colega Fiscal Municipal, Isabel Cristina Sousa 

Silva Videira à Rotunda do Hospital, a fim de dar cumprimento ao 

solicitado pelo despacho Superior do Senhor Presidente, Dr.º Nuno Vaz 

Informação/Proposta Nº59/2019, datada em 2019/03/19. --------------- 

Uma vez no local e tendo em consideração do teor da 

Informação/Propostas Nº59/2019, datada em 2019/03/19, no que respeita 

á alínea a) do ponto III - Da Proposta, verificamos que o Quiosque da 

Raposeira está em funcionamento como podemos verificar pela foto em 

anexo.-------------------------------------------------------------- 

É tudo quanto nos cumpre informar, ficando esta assunto à consideração 

superior. ---------------------------------------------------------- 

OS FISCAIS MUNICIPAIS ----------------------------------------------- 

ALBERTO JOSÉ DE ALMEIDA MARQUES ------------------------------------- 

ISABEL CRISTINA SOUSA SILVA VIDEIRA ---------------------------------

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DRA. 

SANDRA LISBOA DE 13/03/2019 ----------------------------------------- 

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 2019.03.18. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2019.03.19. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conforme preconizado na informação 

técnica infra. À DAF para operacionalizar. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE 

ACIDENTE DE VIAÇÃO; REQ: MARIA CECÍLIA DA RESSURREIÇÃO DE SOUSA. INF. 

71/DAF/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos Factos ----------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 11516, datado do dia 

05/11/2018, Maria Cecília da Ressureição de Sousa veio solicitar a 

assunção de responsabilidade civil, por parte deste Município, com 

vista ao pagamento duma indemnização pelos danos sofridos na sequência 
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de um acidente de viação provocado por uma tampa de águas pluviais que 

se encontrava fora do lugar. --------------------------------------- 

2. A requerente juntou, ao processo, os seguintes elementos: ----- 

i) Participação produzida pela PSP, no dia 06/10/2018; ----------- 

ii) Fatura emitida pela empresa “Lage e Lage, Lda”, no valor de 

138,82€; ----------------------------------------------------------- 

iii) Fotos da tampa e dos danos sofridos na viatura. ---------------  
3. Através da Informação n.º 252/DAR/2018, a Divisão de Águas e 

Resíduos veio informar o seguinte: --------------------------------- 

“(…)no dia 18 de Outubro deslocou-se o encarregado ao local pelas 

8:54h e verificou que a tampa 40x40 estava selada com cimento. ----- 

A referida tampa está na rua junto ao muro da habitação em local 

visível. ----------------------------------------------------------- 

Não nos é possível determinar as razões pela qual a tampa estaria fora 

do seu local(…)”. -------------------------------------------------- 

4. Através da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua 

reunião ordinária realizada no pretérito dia 2019/01/21, a qual recaiu 

sobre a Informação nº 01/19, produzida no dia 8 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 na referida informação.------------------------------------ 

5. 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. --------------------------------------- 

6. Decorrido o prazo supra mencionado, a requerente apresentou um 

conjunto de argumentos, na tentativa legítima de inverter o sentido 

de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo municipal. --  

7. Entre o argumentos invocados, refere a requerente que a tampa de 

saneamento, no momento da fiscalização protagonizada pelos serviços 

municipais, se encontrava devidamente instalada na via pública porque, 

na sequência do acidente sofrido pela mesma, e perante outros 

incidentes já ocorridos no local, um vizinho, substituindo-se aos 

serviços municipais, no dia de acidente, colocou cimento à volta da 

tampa, para evitar outros sinistros, quer com viaturas, quer com 

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

8. Em vista à prova dos argumentos, acima, referidos, a requerente 

indicou duas testemunhas, muito concretamente, José Fernando Ponteira 

Barreira e Orlando Rodrigues António. ------------------------------ 

9. Ao abrigo do princípio do inquisitório, e em vista à descoberta 

material da verdade, as testemunhas, indicadas pela requerente, foram 

ouvidas no dia 7 de março de 2019, tendo sido lavrados, para o efeito, 

os autos de declarações constantes do presente processo. ---------- 

10. Das declarações colhidas, retira-se, desde logo, que o Sr. 

Orlando Rodrigues António, logo que tomou conhecimento do sinistro, 

procedeu à colocação de cimento à volta da tampa, procurando 

salvaguardar a segurança dos utilizadores da via. ------------------ 

11. Resulta, ainda, das declarações das duas testemunhas, que a 

tampa, em causa, já dava sinal de estar solta há algum tempo, saltando 

sempre que um veículo passava por cima.----------------------------- 

12. Por último, importa referir que nenhuma das testemunhas assistiu 

ao sinistro, tendo tomado conhecimento do mesmo alguns momentos após 

a ocorrência do mesmo. --------------------------------------------- 

13. Sendo certo que foi a testemunha José Fernando Ponteira Barreira 

que tirou as fotografias que constam do presente processo, tendo 

declarado que a tampa, em causa, e no momento em que procedeu à captura 

das fotos, se encontrava fora do sítio e com restos de tinta. ------- 
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14. Por outro lado, importa, aqui, revisitar a informação n.º 

252/DAR/2018, produzida no dia 11/12/2018 e do qual resulta, 

expressamente, o seguinte: ----------------------------------------- 

“(…) Não nos é possível determinar as razões pela qual a tampa estaria 

fora do seu local.” ------------------------------------------------ 

15. Ora, a Autarquia Local, enquanto entidade gestora do domínio 

público municipal, incluindo passeios e vias de trânsito, tem a 

responsabilidade de garantir a segurança das pessoas e bens que 

circulam em tais espaços. ------------------------------------------ 

16. É evidente, portanto, que recaem sobre esta Autarquia Local 

deveres de regular vigilância, manutenção e conservação das vias sob 

a sua esfera de aceção. -------------------------------------------- 

17. Sendo certo que, a presunção de culpa prevista no n.º 1, do 

artigo 493º, do Código Civil, é extensível à responsabilidade civil 

extracontratual por factos ilícitos culposos praticados no exercício 

de gestão pública. ------------------------------------------------- 

18. Partindo destas premissas, poder-se-á concluir que compete à 

entidade pública, desde que o interessado faça prova da factualidade 

por ele invocada, bem como do nexo de causalidade existente entre a 

mesma e os prejuízos sofridos, provar que, no caso individual e 

concreto, deu cumprimento aos deveres referidos supra ou, 

alternativamente, que os prejuízos se ficaram a dever a causas 

estranhas à mesma e de força maior e que ocorreriam independentemente 

do escrupuloso cumprimento de tais deveres. ------------------------ 

19. Sendo certo que a requerente, em sede de audiência dos 

interessados, veio apresentar duas testemunha, as quais, ainda que não 

tenham presenciado o sinistro no momento em que ocorreu, verificaram, 

instantes após a ocorrência do mesmo, que a tampa se encontrava fora 

do local e que tinha marcas de tinta. ------------------------------ 

20. Por sua vez, a testemunha Orlando Rodrigues António confirmou 

que, após o sinistro, procedeu à colocação de cimento à volta da tampa, 

por forma a evitar a ocorrência de novos sinistros. ---------------- 

21. Refira-se, aqui, que tal declaração consubstancia um elemento 

novo e que não foi ponderado aquando da primeira deliberação do órgão 

executivo municipal. ----------------------------------------------- 

22. Atendendo ao que acima foi exposto, em especial, às declarações 

das testemunhas, as quais, refira-se, apenas foram indicadas nesta 

fase, e não logrando os serviços da DAR determinar quais as causas que 

provocaram o deslocamento da tampa de saneamento, não é possível 

afastar, no caso individual e concreto, a presunção de culpa prevista 

no n.º 1, do artigo 493º, do Código Civil. ------------------------- 

23. De facto, não resulta do processo, ora em análise, qualquer 

circunstância que evidenciasse, por alguma forma, que a deslocação da 

tampa de saneamento tivesse tido a sua origem em circunstâncias 

excecionais e fora do controlo desta Autarquia Local. -------------- 

24. Neste contexto, e não nos sendo possível afastar a presunção de 

culpa, supra evidenciada, julgamos, salvo melhor, que, do ponto de 

vista estritamente jurídico, parecem estar reunidos, salvo melhor 

opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. --------------- 

II – Propostas ----------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

ordinária da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de 

deliberação consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pela 
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requerente, alterando, nesta justa medida, o sentido de decisão 

manifestado no dia 21/01/2019, com base nas razões anteriormente 

enunciadas, em especial, aos novos elementos apresentados pela 

requerente; -------------------------------------------------------- 

b) Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos 

danos sofridos pela peticionária, deverá o presente assunto ser 

encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta natureza, 

no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira, em vista 

à ativação do seguro de responsabilidade civil; -------------------- 

c) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; - 

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

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------- 

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

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

Chaves, 1 de abril 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 01/04/2019 ----------------------------------------- 

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 2019.04.02. ------------------------------------- 

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 

2019.04.04. -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE SINISTRO 

OCORRIDO NA RUA DOS AREGOS, CHAVES; - PAULO JOSÉ ARAÚJO FÉLIX. INF. 

74/DAF/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local nº 10891, datado do pretérito 

dia 24/10/2018, Paulo José Araújo Félix veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos na sua viatura, 

após ter embatido numa tampa de saneamento instalada na estrada 

identificada em epígrafe. ------------------------------------------- 

2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que a tampa de saneamento, 
em causa, se encontrava levantada e fora do local, devido à chuva que 

se fazia sentir. ---------------------------------------------------- 

3. Sobre esta matéria, a Divisão de Águas e Resíduos, emitiu a seguinte 
informação, a saber: ------------------------------------------------ 

“ O setor de Águas residuais da Divisão foi informado pela Protecção 

Civil no dia seguinte indicando que uma viatura teria batido numa 
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tampa de saneamento na Rua dos Aregos. Deslocaram-se ao local e 

verificaram que existia uma caixa sem tampa mas devidamente sinalizada 

com cones tendo a anomalia sido imediatamente solucionada. A causa 

terá sido provocada pelas condições climáticas adversas. ------------ 

A participação feita à policia indica que a polícia foi ao local e 

encontrou indícios do sucedido.” ----------------------------------- 

4. Atenda-se, porém, que a responsabilidade extracontratual está 

dependente da verificação de determinados requisitos legais, em 

especial, a verificação de um nexo de causalidade entre uma conduta 

praticada pela autarquia local e os danos sofridos. ----------------- 

5. Sendo certo que tal conduta, a existir, e ainda que por omissão, 
deverá ser configurada como ilícita. -------------------------------- 

6. Assim, em vista ao esclarecimento definitivo da matéria, foi 

solicitado, à Divisão de Águas e Resíduos, que prestasse um conjunto 

de informações adicionais, através da Informação/proposta n.º 58/2019, 

produzida por este serviços no dia 11 de março de 2019. ------------- 

7. Neste contexto, a referida unidade orgânica veio prestar os 

seguintes esclarecimentos, em forma de resposta às questões elencadas 

na Informação n.º 58/2019, a saber: --------------------------------- 

a) A movimentação da tampa de saneamento ocorreu por deficiência na 

mesma ou teve a sua génese em circunstâncias excecionais e totalmente 

imprevisíveis, sendo que o resultado ocorreria independentemente do 

estado de conservação da mesma ou de qualquer medida adotada por esta 

autarquia local? ---------------------------------------------------- 

“A situação foi devida a uma situação anómala.” --------------------- 

b) Era possível prever que o aumento de caudal provocaria o 

deslocamento da tampa de saneamento? -------------------------------- 

“Não”. ------------------------------------------------------------- 

c) Ou seja, poder-se-á considerar como sendo normal que uma tampa 

de saneamento saia do lugar durante a existência de chuva? ---------- 

“Quando o coletor for cheio pode acontecer”. ------------------------ 

d) A tampa de saneamento encontrava-se em bom estado de conservação 

e devidamente instalada antes da ocorrência do sinistro, em causa? 

“Não tínhamos detetado qualquer problema, nem fomos avisados de 

qualquer anomalia”. ------------------------------------------------- 

e) Foram tomadas todas as medidas exigíveis no sentido de garantir 

a correta manutenção da tampa? ------------------------------------- 

“Como atrás se disse não foi detetado, qualquer anomalia nem fomos 

alertados para tal”. ------------------------------------------------ 

8. Assim, partindo do quadro factual, acima, descrito, cumpre informar 
o seguinte: --------------------------------------------------------- 

II – Do direito ----------------------------------------------------- 

1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três 

grandes tipos, a saber: -------------------------------------------- 

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

legislativa. ------------------------------------------------------- 

2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 



                                                                F. 220 

                                                                  _____________________ 
 

3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

os seguintes pressupostos, a saber: -------------------------------- 

-  A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo 

ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; 

-  Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ----------------- 

-  Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------ 

-    Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

ou dano. ----------------------------------------------------------- 

4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “. 

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. ---------------------- 

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------- 

7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se 
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. -------- 

8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: --------------------  

Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem  (lesão 

direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger 

interesses alheios (lesão indireta); -------------------------------- 

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o peticionário 
afirma que os prejuízos foram provocados na sequência do levantamento 

de uma tampa de saneamento, instalada na via pública, provocando, tal 

situação, os danos agora peticionados pelo requerente. ------------- 

10. Ora, a Autarquia Local, enquanto entidade gestora do domínio 

público municipal, incluindo passeios e vias de trânsito, tem a 

responsabilidade de garantir a segurança das pessoas e bens que 

circulam em tais espaços. ------------------------------------------ 

11. É evidente, portanto, que recaem sobre esta Autarquia Local 

deveres de regular vigilância, manutenção e conservação das vias sob 

a sua esfera de aceção. -------------------------------------------- 

12. Sendo certo que, a presunção de culpa prevista no n.º 1, do 

artigo 493º, do Código Civil, é extensível à responsabilidade civil 

extracontratual por factos ilícitos culposos praticados no exercício 

de gestão pública. -------------------------------------------------- 

13. Partindo destas premissas, poder-se-á concluir que compete à 

entidade pública, desde que o interessado faça prova da factualidade 

por ele invocada, bem como do nexo de causalidade existente entre a 

mesma e os prejuízos sofridos, provar que, no caso individual e 

concreto, deu cumprimento aos deveres referidos supra ou, 

alternativamente, que os prejuízos se ficaram a dever a causas 

estranhas à mesma e de força maior e que ocorreriam independentemente 

do escrupuloso cumprimento de tais deveres. ------------------------- 

14. Ora, do teor das Informações n.ºs 87/2018 e 54/DAR/2019, ambas 

produzidas pela Divisão de Águas e Resíduos, retira-se, desde logo, 
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que a deslocação da tampa de saneamento se ficou a dever às condições 

climatéricas adversas, consubstanciando as mesmas uma situação 

anómala, que não se encontra sob o controlo desta autarquia local. 

15. Ou seja, a movimentação da tampa de saneamento, fazendo fé na 

informação dos serviços, teve a sua origem, única e exclusivamente, 

nas condições climatéricas adversas e inesperadas, e, nesta justa 

medida, fora do controlo da autarquia local. ----------------------- 

16. Sendo certo que, de acordo com as retrocitadas informações, não 

tinha sido, até àquele momento, detetado qualquer problema na tampa 

de saneamento, nem deu entrada, nesta autarquia local, de qualquer 

alerta em sentido contrário. --------------------------------------- 

17. Assim sendo, se por um lado é verdade que impende sobre a Câmara 

Municipal o dever de manutenção e vigilância das vias de trânsito 

sitas no domínio público municipal, também é verdade que os factos 

descritos pelo peticionário tiveram origem em circunstâncias 

extraordinárias e imprevisíveis, que não poderiam ser controladas pela 

Autarquia local. ---------------------------------------------------- 

18.  Logo, não se vislumbra que haja sido omitido qualquer dever de 

cuidado, por parte deste Município, que permita ao interessado fazer 

a imputação subjetiva do acidente. --------------------------------- 

19. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, não parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

IV – Propostas  ---------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária da 

Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pelo requerente, não decorrendo, dos factos evidenciados, 

qualquer responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento de qualquer 

indemnização pelos danos sofridos no seu veículo; ------------------- 

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

sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir ao ora peticionário vir ao procedimento, por 

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

entretanto exarado; ------------------------------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que 

vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------- 

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

parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------- 

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

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

Chaves, 3 de abril 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 03/04/2019 ----------------------------------------- 

Visto. Concordo. Com a presente informação a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. À consideração superior. ----------------------------------- 
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.08. ------------------------------------- 

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 

2019.04.09. -------------------------------------------------------- 

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

- 

 

4. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE 

INUNDAÇÃO, OCORRIDA NA PRACETA BERNARDIM RIBEIRO, VIVENDA 25, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR, CHAVES; - TERESA DA GLÓRIA LOPES 

VICENTE MOURA. INF. 75/DAF/19. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos Factos ------------------------------------------------------ 

9. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local nº 10598, datado do pretérito 

dia 15/10/2018, Teresa da Glória Lopes Vicente Moura veio solicitar a 

assunção de responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao 

pagamento duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos na sua 

habitação, na sequência de uma inundação ocorrida no mesmo local. --- 

10. Invoca, em defesa do direito reclamado, que a inundação teve a 

sua origem na falta de capacidade do sistema de drenagem existente no 

local, conjugado com a respetiva falta de manutenção, circunstâncias 

que culminaram numa falha da rede de saneamento para drenar as águas 

pluviais, a qual é da responsabilidade do Município de Chaves. ------ 

11. Sobre esta matéria, a Divisão de Águas e Resíduos, emitiu a 

Informação n.º 213/2018, concluindo o seguinte: --------------------- 

“Devido a um episódio de chuva e granizo fora do comum foi inundado o 

domicílio da Senhora Teresa da Glória Lopes Vicente Moura na praceta 

Bernardim Ribeiro, Vivenda 25, na freguesia de Santa Maria Maior. --- 

A Vivenda tem um pequeno pátio demarcado com muros e uma grelha de 

pequenas dimensões que está por sua vez ligado a um coletor de águas 

pluviais que passa por baixo do pátio. ------------------------------ 

Na frente do prédio, na praceta, existe um outro sistema de drenagem 

de águas pluviais onde escoam as águas pluviais da Praceta independente 

do sistema que se encontra no pátio traseiro. ---------------------- 

Quando os serviços foram alertados para a situação foi imediatamente 

acionada uma equipa para fazer uma limpeza geral. ------------------ 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

A situação criada deveu-se a um episódio de chuva e granizo com grande 

intensidade tendo o coletor existente sido insuficiente para dar vazão 

provocando a saída de água pela grelha existente no pátio traseiro da 

casa que está ligado ao coletor.” ----------------------------------- 

4. Na sequência da reunião ordinária do executivo municipal, 

realizada no dia 21 de janeiro de 2019, foi tomada deliberação 

consubstanciada na intenção de indeferimento do pedido formulado pela 

peticionária, com base nas razões invocadas na Informação/proposta n.º 

275/DAF/18, de 26/12/2018. ------------------------------------------ 

5. No estrito cumprimento do disposto nos artigos 121º e seguintes 

do CPA; foi concedido, à peticionária, o prazo de 10 dias úteis para, 

caso o entendesse, se pronunciar sobre o sentido de decisão, 

entretanto, manifestado. ------------------------------------------- 
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6. Neste contexto, a requerente, através de documento escrito com 

registo de entrada nos serviços administrativos desta autarquia local 

n.º 1081, datado do pretérito dia 05/02/2019, veio apresentar um 

conjunto de argumentos na tentativa, diga-se, legítima, de inverter o 

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

7. Atendendo ao conjunto de argumentos apresentados, verifica-se 

que os mesmos pretendem colocar em causa a informação n.º 213/2018, 

produzida pela Divisão de Águas e Resíduos, e que serviu de base à 

Informação n.º 275/DAF/18, de 26/12, através do relato de um conjunto 

de acontecimento que, na perspetiva da peticionária, demonstram que 

os prejuízos foram provocados por uma conduta negligente desta 

autarquia local. ---------------------------------------------------- 

8. Partindo de tal premissa, veio a ser solicitado, a tal unidade 

orgânica, que se pronunciasse, por escrito, sobre o argumentário 

apresentado pela peticionária, em sede de audiência dos interessados. 

9. Através da Informação n.º 51/2019, a Divisão de Águas e Resíduos 

refutou os argumentos apresentados pela requerente, mantendo a sua 

posição inicial, apontando no sentido de que a situação, em causa, se 

ficou a dever a situações excecionais e imprevisíveis. -------------- 

10. Mais acrescentou, sobre a matéria, que, no caso, o coletor foi 

insuficiente para dar escoamento à saída de água pelas grelhas 

existentes no pátio do edifício, as quais não constam do processo de 

licenciamento da habitação. ----------------------------------------- 

11. Sendo certo que, conforme resulta da retrocitada informação, a 

responsabilidade pela manutenção das sarjetas existentes no pátio das 

casas é da responsabilidade dos moradores, cabendo ao município a 

responsabilidade pela manutenção das condutas de águas pluviais que 

passa por baixo dos pátios das casas. ------------------------------- 

12. Ora, atendendo ao teor da retrocitada informação, e à luz do 

regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das Pessoas 

Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos praticados 

pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, 

de 31 de Dezembro, não se vislumbra que haja sido omitido, no caso 

individual e concreto, qualquer dever de cuidado, por parte deste 

Município, que permita à interessada fazer a imputação subjetiva do 

acidente. ---------------------------------------------------------- 

13. De facto, do ponto de vista estritamente jurídico, e fazendo fé 

na Informação n.º 51/2019, produzida pela Divisão de Águas e Resíduos, 

não parecem estar reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos 

legalmente exigíveis para o apuramento de responsabilidade civil 

extracontratual da Autarquia. --------------------------------------- 

14. Razões pelas quais, julgamos, salvo melhor opinião, que o sentido 

de decisão constante da deliberação tomada pelo órgão executivo 

municipal, no dia 21/01/2019, e consubstanciado no indeferimento da 

pretensão formulada pela requerente, se deverá tornar, agora, 

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

II – Propostas ----------------------------------------------------- 

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

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

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento do pedido formulado pela requerente, 

com base nas razões expostas na Informação nº 275/DAF/2018, produzida 

por estes serviços, no dia 26 de dezembro de 2018, bem como nas 

Informações n.ºs, respetivamente, 213/2018 e 51/2019, ambas produzidas 

pela DAR; ----------------------------------------------------------- 
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b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

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, 3 de abril 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 03/04/2019 ----------------------------------------- 

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 2019.04.08. ------------------------------------- 

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 

2019.04.09. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 

 

 

1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. LUÍS FILIPE FERNANDES DA SILVA.  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº58/SHSDPC / N.º32/2019. ----------------------- 

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 

2019.03.29. -------------------------------------------------------- 

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 2019.04.02. ------------------------------------- 

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 2019.04.02. ----- 

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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2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FIS33L. MARIA CÂNDIDA QUINTA VELOSO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº59/SHSDPC/N.º21/2019. -------------------------------------------- 

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 

2019.03.29. -------------------------------------------------------- 

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 2019.04.02. ------------------------------------- 

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 2019.04.02. ----- 

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

DELIBERAÇÃO: 

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº62/SHSDPC/N.º35/2019. ----------- 

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 4. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.04.02. -------------------------------------------------------- 

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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 2019.04.09. ----- 

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº64/SHSDPC/N.º36/2019. ----------- 

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 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.04.03. -------------------------------------------------------- 

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 2019.04.09. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.04.09. ----- 

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

 

 

5. SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DESTINADAS AOS ALUNOS 

NA INTERRUPÇÃO LETIVA DA PÁSCOA E MESES DE JUNHO E JULHO, DO ANO LETIVO 

2018/2019 – PIICIE/ NORTE-08-5266-FSE-000144. INFORMAÇÃO Nº54/SE 

Nº18/2019. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

(PIICIE), Operação NORTE-08-5266-FSE-000144, a equipa “Viver a 

Sociedade”, vai dinamizar atividades  no período da interrupção letiva 

da Páscoa, de 8 a 22 de abril, e no período de férias de verão, de 

forma a que os alunos possam vivenciar experiências em diversas áreas, 

desde a cultura, desporto, música, ciências, ambiente e artes, que 

incentivem o espírito desportivo e de cooperação, contribuindo para a 

valorização do ponto de vista cultural e complementando o ensino formal 

e não formal. ------------------------------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------- 

- As referidas atividades são abertas a todos os alunos do concelho, 

encontrando-se a decorrer o período de inscrição, para a interrupção 

letiva da Páscoa; --------------------------------------------------- 

- Para a implementação das referidas atividades torna-se importante 

prever o serviço de refeições, de forma a garantir que os alunos do 

meio rural possam também participar; -------------------------------- 

- Os refeitórios e o serviço de refeições afetos aos Agrupamentos de 

Escolas são concessionados pelo Ministério da Educação a empresas 

externas e não prevê o seu funcionamento durante as interrupções 

letivas, o que inviabiliza a utilização dos referidos refeitórios e 

do respetivo serviço de refeição, na interrupção letiva da Páscoa e 

no período de férias de verão; -------------------------------------- 

- No âmbito do fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo e da 

educação pré-escolar, o Município de Chaves tem contratualizado o 

referido fornecimento com a Empresa Eurest; ------------------------- 

- Devido à oferta de Atividades de Animação e Apoio à Família durante 

as interrupções letivas e meses de junho e julho, destinadas à educação 

pré-escolar, o refeitório da Escola Básica de Stª Cruz Trindade, Centro 

Escolar, vai fornecer refeições às crianças da educação pré-escolar 

do JI de Chaves e do JI do Centro Escolar, durante os referidos 

períodos; ---------------------------------------------------------- 

- Contactada a Empresa Eurest no sentido de saber se esta aceitaria 

servir refeições a alunos do 2º ciclo, do 3º ciclo e do secundário, 

mantendo o custo da refeição no preço contratualizado com o Município, 

no valor de 1,51€, a mesma manifestou a aceitação em servir refeições 

estes alunos, sem alteração do preço contratualizado; --------------- 

- É necessário definir o custo da refeição para os alunos que não 

integram o 1º ciclo; ------------------------------------------------ 

- O artigo 6º- A do Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, que regula 

as condições de aplicação da ação social escolar, da responsabilidade 

do Ministério de Educação e Ciência e dos Municípios, para o ano letivo 

2018/2019, refere que “Durante as interrupções escolares do Natal e 

da Páscoa, os estabelecimentos de educação e ensino mantêm em 
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funcionamento os serviços de refeições escolares, com as mesmas 

condições de pagamento do restante ano letivo, para os alunos 

beneficiários da ação social escolar”; ------------------------------ 

- Através da Informação nº214/DDSC//SE Nº86/2018, presente na reunião 

de Câmara de 04/10/2018, foi aprovado o preço a pagar pela refeição 

dos alunos do 1º ciclo, que corresponde, também, ao valor fixado para 

os alunos do 2º, 3º ciclo e Secundário, de acordo com o retro 

mencionado Despacho: ------------------------------------------------ 

Preço das refeições ------------------------------------------------- 

Alunos ------------------------------------------------------------- 

Escalão A Escalão B Restantes alunos 

€0.00 €0.73 €1.46 

Assim, face ao exposto tomo a liberdade de propor ao Sr. Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, o seguinte: --------------------------- 

- Que o custo das refeições consumidas durante os períodos da 

interrupção letiva da Páscoa e nos meses de junho e julho, dos alunos 

que participem nas referidas atividades e que manifestem interesse em 

usufruir do serviço de refeições, seja suportado através do concurso 

público nº04/SC/2018, “Prestação de serviços para fornecimento de 

refeições nos estabelecimentos de ensino básico”; ------------------- 

-  Que o preço das refeições a cobrar aos alunos do 2º ciclo, do 3º 

ciclo e do secundário seja o fixado pelo Despacho n.º 7255/2018, de 

31 de julho, respeitando a deliberação de Câmara de 04/10/2018; ----- 

- Após a receção das inscrições proceder-se-á à elaboração de 

informação com a estimativa de custos. ------------------------------ 

Caso esta proposta mereça concordância, sugere-se o seu encaminhamento 

à próxima reunião de Câmara, para conhecimento. --------------------- 

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

Chaves, 29 de março de 2019 -----------------------------------------                 

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

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

Nota: O pagamento destas refeições deverá ser efetuado entre o dia 1 

e o dia 20 do mês seguinte em que ocorreu o serviço, na Secção de 

Atendimento do Município de Chaves ou através da rede multibanco----- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 01/04/2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração DO Diretor de Departamento, Dr. 

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.02. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DATADO DE 2019.04.02. ----------------------------------------------- 

Concordo. À reunião de Câmara para conhecimento. --------------------

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

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

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

 

 

6. ALTERAÇÃO DO VALOR DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE 4_18 DOS ALUNOS 

CARENCIADOS QUE FREQUENTAM A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA - ANO LETIVO 

2018/2019 - ADICIONAL INFORMAÇÃO Nº60/ SE Nº19/2019. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através das Informações Nº254/SE Nº106/2018 e Nº17/SE Nº06/2019, 

presentes nas reuniões de Câmara de 26 de novembro de 2018 e 04 de 
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fevereiro de 2019, foram aprovadas os valores das comparticipações dos 

alunos do escalão A e B, que frequentam a escolaridade obrigatória e 

que utilizam o passe 4_18: ------------------------------------------ 

- Comparticipação a 100% (do valor 9,60€) - Alunos com o escalão A; - 

- Comparticipação a 50% (do valor 18,00€) - Alunos com o escalão B ou 

escalão social + (alunos com rendimentos reduzidos); ---------------- 

- Não atribuição de comparticipação - Alunos sem escalão. ----------- 

Considerando que em janeiro de 2019 o tarifário do passe 4_18 passou 

do valor de 9,60€ (Alunos com o escalão A) para 9,90€ e do valor de 

18,00€ (Alunos com o escalão B ou escalão social +), para 18,55€; --- 

Considerando que face a este aumento de tarifário há alteração do 

valor a reembolsar aos encarregados de educação, com efeitos a janeiro 

de 2019 e de acordo com a tabela em anexo. -------------------------- 

Assim e de acordo com os valores apresentados em anexo, o valor total 

previsto com este adicional, é de 110,64€ devendo os referidos 

encarregados de educação fazer prova, junto da contabilidade, dos 

pagamentos efetuados. ----------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

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

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição de cabimento, em cumprimento com o LCPA; - 

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

próxima reunião de Câmara para deliberação. ------------------------- 

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

Chaves, 08 de abril de 2019 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Mapa dos alunos que utilizam o passe 4_18, de acordo com o 

escalão e o valor do respetivo encargo. ----------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 08/04/2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração DO Diretor de Departamento. --------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.09. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DATADO DE 2019.04.09. ----------------------------------------------- 

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

 

 

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

- ANO LETIVO 2018/2019 – LISTA DEFINITIVA. INFORMAÇÃO Nº 63/ SE Nº 21-

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

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

Findo o período de audiência dos interessados, no dia 28 de fevereiro 

de 2019, no âmbito do Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Estudo para o Ensino Superior para o ano letivo 2018/2019, foram 

ponderadas todas as eventuais observações apresentadas pelos 

candidatos, nos termos do ponto 2, do artigo 13º, do Regulamento 

vigente. ----------------------------------------------------------- 
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Na fase de avaliação dos processos submetidos, de forma a elaborar a 

lista provisória, sancionada na informação nº 04/SE nº01- 2019, do 

pretérito dia 10 de janeiro, todas as candidaturas foram analisadas 

de acordo com o artigo 4º e artigo 5º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, onde são 

explanadas as condições e a apresentação da candidatura. Os candidatos 

que não cumprem os requisitos exigidos nos artigos citados, são 

automaticamente excluídos do programa. ------------------------------ 

É importante referir que, considerando a fragilidade financeira de 

alguns agregados familiares que possam eventualmente estar a passar, 

e não querendo incorrer na exclusão de alguns candidatos que por falta 

de atenção ou por falta de informação, não tenham anexado todos os 

documentos exigidos no Regulamento vigente, durante a fase de análise 

das candidaturas e após o termo do período de submissão das mesmas, 

foi solicitado a todos os candidatos, via correio eletrónico e no 

prazo de 5 dias úteis, o envio de documentos em falta, de forma a dar 

mais uma oportunidade de completarem o seu processo de candidatura. 

Todos os candidatos excluídos ao abrigo do artigo 11º, alínea b), não 

responderam ou não enviaram a totalidade do que era solicitado. ----- 

2. DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS - 

Foram rececionadas sete alegações sobre a decisão de análise da lista 

provisória, e compulsados todos os argumentos apresentados e de forma 

a elaborar a lista definitiva: -------------------------------------- 

a) A candidata Mariana Lopes Martins, excluída ao abrigo da alínea 

b), do artigo 11º do Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos 

no número 3 do artigo 5º.”, vem pronunciar-se relativamente à decisão 

de exclusão, alegando que como está no 3º ano do curso, entendeu que 

os documentos pedidos não se aplicariam ao seu caso. (documento1) --- 

Considerando que, no dia 6 de dezembro de 2018, foi enviado à 

candidata, um correio eletrónico onde lhe era solicitado 

especificamente os documentos em falta e ao qual a candidata não 

respondeu; --------------------------------------------------------- 

Considerando que, o programa municipal de atribuição de bolsas de 

estudo se rege por um regulamento devidamente sancionado em Diário da 

República, e não podendo o mesmo ser interpretado por cada candidato 

de acordo com os seus interesses pessoais; -------------------------- 

Assim, pelo exposto, proponho que seja mantido o sentido de decisão 

da sua exclusão ao abrigo da alínea a), do artigo 11º. -------------- 

b) A candidata Verónica Marina Rosa Garcia, excluída ao abrigo da 

alínea a), do artigo 11º do Regulamento, “Não preencham as condições 

estabelecidas no art. 4º do presente Regulamento”, solicita a 

reavaliação do seu processo tendo por base a sua situação financeira 

e de saúde. (documento 2) ------------------------------------------ 

Considerando que, a candidata foi excluída por não aproveitamento 

escolar no ano escolar transato, condição exigida na alínea d) do 

artigo 4º, “Terem obtido aproveitamento escolar no ano anterior, tal 

como definido no nº 1, do artigo 8.º, do presente Regulamento, caso 

tenham estado matriculados no ensino superior no ano letivo anterior 

àquele para que requerem a bolsa.”, e situação de exclusão conforme a 

alínea d), do artigo 11º, “Não tenham transitado de ano.” ----------- 

Assim, pelo exposto, proponho que seja mantido o sentido de decisão 

da sua exclusão ao abrigo da alínea a), do artigo 11º. -------------- 

a) O candidato Joel Ferreira da Cruz, excluído ao abrigo da alínea 

a), do artigo 11º do Regulamento, “Não preencham as condições 

estabelecidas no art. 4º do presente Regulamento” – património do 

agregado superior a €100 000 (€131.715,85), veio através de correio 
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eletrónico (documento 3) solicitar a reavaliação do seu processo tendo 

por base a sua condição financeira. --------------------------------- 

Considerando que, o programa municipal de atribuição de bolsas de 

estudo se rege por um regulamento devidamente sancionado em Diário da 

República, e não podendo o mesmo ser interpretado por cada candidato 

de acordo com os seus interesses pessoais; -------------------------- 

Assim, pelo exposto, proponho que seja mantido o sentido de decisão 

da sua exclusão ao abrigo da alínea a), do artigo 11º. -------------- 

b) A candidata Sofia Fernandes Bispo, excluída ao abrigo da alínea 

b), do artigo 11º do Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos 

no número 3 do artigo 5º.”, solicita, através de ofício dirigido ao 

Sr. Presidente da Câmara, que “a verdade seja reposta e o valor 

estipulado seja atribuído”, considerando a candidata que, com a 

submissão da sua candidatura a 30 de novembro de 2018 e, no seu 

entender, o envio dos documentos que anexou, é prova de que não deverá 

ser excluída. (documento 4). ---------------------------------------- 

Considerando que, a candidata submeteu efetivamente a sua candidatura 

a 30 de novembro de 2018, não anexou todos os documentos exigidos em 

sede de regulamento, pelo que, a 4 de dezembro de 2018, via correio 

eletrónico, lhe é solicitado que envie no prazo de 5 dias úteis, os 

documentos em falta, documentos que não enviou; --------------------- 

Considerando que, a candidata após o envio da lista provisória, a 21 

de janeiro de 2019, onde lhe é comunicado que é excluída do programa 

ao abrigo da alínea b), do artigo 11º do Regulamento, “Não entreguem 

os documentos exigidos no número 3 do artigo 5º.”, vem a 28 de janeiro 

de 2019, enviar os documentos que lhe tinham sido solicitados em 

dezembro e após a lista provisória ter sido elaborada e enviada a 

todos os candidatos. ------------------------------------------------ 

Considerando que, o programa municipal de atribuição de bolsas de 

estudo se rege por um regulamento devidamente sancionado em Diário da 

República, e não podendo o mesmo ser interpretado por cada candidato 

de acordo com os seus interesses pessoais; -------------------------- 

Assim, pelo exposto, proponho que seja mantido o sentido de decisão 

da sua exclusão ao abrigo da alínea b), do artigo 11º. -------------- 

c) A candidata Ana dos Santos Pereira, excluída ao abrigo da alínea 

b), do artigo 11º do Regulamento, “Não entreguem os documentos exigidos 

no número 3 do artigo 5º”, vem através de correio eletrónico, datado 

do pretérito dia 23 de janeiro de 2018, comunicar que não concorda com 

a sua exclusão, pelo facto de ter falado comigo telefonicamente quando 

enviou os documentos solicitados, conversa que eu assumo que foi 

havida, e que me comunicou que por lapso enviou os documentos através 

de outro correio eletrónico que eu não reconheci e não anexei ao 

processo da candidata.(Documento 5) -------------------------------- 

Considerando que, a candidata enviou efetivamente os documentos 

solicitados, mas como foram enviados por um correio eletrónico que eu 

não reconheci e não relacionei com a candidata em causa; ------------ 

Considerando que, a candidata, preocupada me telefonou para saber da 

sua situação e me explicou que enviou por outro correio eletrónico, 

razão que eu à posteriori reconheci; -------------------------------- 

Considerando que, a exclusão da candidata se deveu a um lapso da minha 

parte e que, a mesma reúne todas as condições para lhe ser atribuída 

uma bolsa de estudo municipal; -------------------------------------- 

Assim, pelo exposto a candidata Ana dos Santos Pereira deverá integrar 

a lista de candidatos admitidos. ------------------------------------ 
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d) Os candidatos Carina Filipa Martins Fonseca e Luís Miguel dos 

Santos Teixeira, aptos a atribuição de bolsa de estudo municipal na 

lista provisória, não entregaram os documentos solicitados durante a 

audiência prévia dos interessados, nomeadamente declaração dirigida 

ao Sr. Presidente da Câmara onde conste se é ou não bolseiro de outra 

instituição, NIB e documento comprovativo da sua situação bolseira dos 

serviços sociais da instituição de ensino que frequentam. ----------- 

Assim, pelo exposto, proponho que Carina Filipa Martins Fonseca e Luís 

Miguel dos Santos Teixeira, sejam excluídos ao abrigo das alíneas f) 

e g), do artigo 17º do regulamento. -------------------------------- 

e) As candidatas Marta Barrigas Santos e Clara Sofia Teixeira 

Ribeiro, admitidas na lista provisória, durante a fase de audiência 

dos interessados, vieram através de correio eletrónico manifestar a 

sua desistência do Programa por terem bolsa de estudo superior a €200 

mensais dos Serviços sociais. --------------------------------------- 

Assim, pelo exposto, as candidatas Marta Barrigas Santos e Clara Sofia 

Teixeira Ribeiro, é do meu entender que, sejam excluídas ao abrigo do 

artigo 3º, ponto 4 e por iniciativa própria. ------------------------ 

f) Os  candidatos  Pedro Pereira Calvão, Filipa Santos Vilanova, 

Sara Filipa Batista Dias e Ivan Shcherbinin, admitidos na lista 

provisória, durante a fase de audiência dos interessados, apresentaram 

um documento dos serviços sociais da Instituição de Ensino Superior 

que frequentam, onde a bolsa que lhes tinha sido atribuída era de 

€3.014, €2.325, €2.253 e €2.964, respetivamente , pelo que, de acordo 

com o artigo 3º, ponto 4, "Caso o candidato usufrua de algum tipo de 

Bolsa de estudo de outra Instituição, a mesma poderá ser acumulável 

com a da Câmara Municipal, sendo que o valor final nunca ultrapasse 

os €200,00.". Foi comunicado, via correio eletrónico, aos candidatos 

que, por escrito, deveriam optar por uma das bolsas. --------------- 

Considerando que, nenhum candidato manifestou a sua opção entre as 

duas bolsas de estudo, e à luz do regulamento vigente, apesar de a 

bolsa municipal poder ser acumulável com outra, desde que não exceda 

o valor mensal de €200, propõe-se que os candidatos sejam excluídos 

ao abrigo do artigo 3º, ponto 4, por iniciativa dos serviços de 

educação. ---------------------------------------------------------- 

g) A candidata Irene Gomes Vilar Ferreira, admitida na lista 

provisória, ainda não tem a decisão da DGESTE acerca do valor da bolsa 

que lhe irá ser atribuída pelo que, de forma a não atrasar a atribuição 

das bolsas aos restantes candidatos e de igual forma não ser 

prejudicada a candidata que reúne todas as condições, proponho que 

seja cabimentado o valor máximo de bolsa a atribuir pelo Município 

(€2000), mas que o procedimento de pagamento apenas seja efetuado, 

quando a mesma apresentar o documento comprovativo da sua situação 

como bolseira. ------------------------------------------------------ 

Sendo que, no caso de se verificar que não venha a ter direito à 

totalidade da bolsa ora cabimentada, se procederá ao correspondente e 

devido estorno, devidamente retratada em informação a prestar pela 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural. --------------------------- 

h) A candidata Jéssica Sofia Morais Gomes, admitida na lista 

provisória, ainda não tem a decisão da DGESTE acerca do valor da bolsa 

que lhe irá ser atribuída pelo que, de forma a não atrasar a atribuição 

das bolsas aos restantes candidatos e de igual forma não ser 

prejudicada a candidata que reúne todas as condições, proponho que 

seja cabimentado o valor máximo de bolsa a atribuir pelo Município 
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(€2000), mas que o procedimento seja finalizado apenas quando a mesma 

apresentar o documento comprovativo da sua situação como bolseira. - 

Sendo que, no caso de se verificar que não venha a ter direito à 

totalidade da bolsa ora cabimentada, se procederá ao correspondente e 

devido estorno, devidamente retratada em informação a prestar pela 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural. --------------------------- 

3. PROPOSTA --------------------------------------------------------- 

Face ao exposto e em coerência com as razões de facto em cima 

enunciadas, tomo a liberdade de submeter à consideração do Sr. Vice-

Presidente, Dr. Francisco Melo, a seguinte proposta e procedimento: - 

1. Relativamente aos candidatos que em sede de Audiência Prévia dos 

interessados, que apresentaram um conjunto de observações relativas 

ao sentido de decisão perfilhada na lista provisória, propõe-se: ---- 

- Excluir a candidata Mariana Lopes Martins, ao abrigo da alínea a), 

artigo 11º; --------------------------------------------------------- 

- Excluir a candidata Verónica Marina Rosa Garcia, ao abrigo da alínea 

a), artigo 11º; ----------------------------------------------------- 

 - Excluir o candidato Joel Ferreira da Cruz, ao abrigo da alínea 

a), artigo 11º; ----------------------------------------------------- 

 - Excluir a Sofia Fernandes Bispo, ao abrigo da alínea b), artigo 

11º; --------------------------------------------------------------- 

- Admitir a candidata Ana dos Santos Pereira na lista de admitidos a 

atribuição de bolsa de estudo; -------------------------------------- 

- Excluir os candidatos Carina Filipa Martins Fonseca e Luís Miguel 

dos Santos Teixeira, ao abrigo das alíneas f) e g), do artigo 17º do 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

- Excluir as candidatas Marta Barrigas Santos e Clara Sofia Teixeira 

Ribeiro, por iniciativa própria; ------------------------------------ 

- Excluir os candidatos Pedro Pereira Calvão, Filipa Santos Vilanova, 

Sara Filipa Batista Dias e Ivan Shcherbinin, ao abrigo do artigo 3º, 

ponto 4, por iniciativa dos serviços de educação; ------------------- 

- Cabimentar o valor máximo de bolsa municipal, €2000, para a candidata 

Irene Gomes Vilar Ferreira, e finalizar o seu processo e transferência 

da verba, apenas quando for disponibilizado documento oficial dos 

serviços sociais da Instituição de Ensino onde conste o valor da bolsa 

que lhe poderá ser atribuído; --------------------------------------- 

- Cabimentar o valor máximo de bolsa municipal, €2000, para a candidata 

Jéssica Sofia Morais Gomes, e finalizar o seu processo e transferência 

da verba, apenas quando for disponibilizado documento oficial dos 

serviços sociais da Instituição de Ensino onde conste o valor da bolsa 

que lhe poderá ser atribuído. -------------------------------------- 

2. Caso as candidatas Irene Gomes Vilar Ferreira e Jéssica Sofia 

Morais Gomes, venham a usufruir de uma bolsa superior a €2000 anuais, 

proponho que as mesmas sejam excluídas do programa ao abrigo do ponto 

4, do artigo 3º do regulamento vigente. ----------------------------- 

3. Que seja aprovada a lista definitiva dos candidatos admitidos 

para a atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, conforme 

documento 6; -------------------------------------------------------- 

4.  Que seja aprovada a lista definitiva dos candidatos excluídos, 

conforme documento 7; ---------------------------------------------- 

5. Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para cabimento, sabendo que o valor total anual previsto 

de bolsas a atribuir será de € 36.054,50 (trinta e seis mil, cinquenta 

e quatro euros e cinquenta cêntimos), sendo que neste valor se 
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encontram os €4000 referentes às situações descritas nas alíneas 2.g) 

e 2.h). ------------------------------------------------------------- 

6. O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à 

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

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

Chaves: 8 de abril de 2019 ------------------------------------------ 

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

(Zuleika Rodrigues) ------------------------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Documento 1; ------------------------------------------------------ 

- Documento 2; ------------------------------------------------------ 

- Documento 3; ------------------------------------------------------ 

- Documento 4; ------------------------------------------------------ 

- Documento 5; ------------------------------------------------------ 

- Documento 6 – Lista dos candidatos admitidos; --------------------- 

- Documento 7 – Lista dos candidatos excluídos; --------------------- 

- Regulamento do Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 

para o Ensino Superior ----------------------------------------------

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 08/04/2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração DO Diretor de Departamento. --------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.08. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DATADO DE 2019.04.09. ----------------------------------------------- 

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

 

 

8. PROPOSTA (CONJUNTA DDSC E DSC) DE ADESÃO À INICIATIVA DO DIA 

INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 2019, PROMOVIDA PELA DIRECÇÃO-

GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL (DGPC), ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE AÇÕES, 

A DESENVOLVER NO DIA 18 DE ABRIL, ENQUADRADAS NO TEMA PATRIMÓNIO E 

PAISAGEM RURAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 45/DSC/2019. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação visa submeter à consideração do Executivo 

Municipal a aprovação da proposta de adesão à iniciativa do DIA 

INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 2019, promovida pela Direcção-

Geral do Património Cultural (DGPC), através da apresentação de 

propostas de ações, a desenvolver no dia 18 de abril, ou em datas 

próximas, enquadradas no tema Património e Paisagem Rural. ---------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1- Em 14/03/2019, a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), 

expediu, via e-mail, uma circular a convidar os municípios a participar 

no DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 2019, através da 

apresentação de propostas de iniciativas, a desenvolver no dia 18 de 

abril, ou em datas próximas, enquadradas no tema Património e Paisagem 

Rural. ------------------------------------------------------------- 

2.2- A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), em colaboração 

com o ICOMOS Portugal, impulsiona a divulgação deste tema com a 
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finalidade de promover o entendimento das zonas rurais enquanto 

paisagem, e da paisagem enquanto património, estimulando a perceção 

de territórios em permanente mutação, que acumulam os saberes e as 

práticas decorrentes de uma vivência continuada, em constante 

adaptação aos imperativos ambientais, culturais, sociais, políticos e 

económicos. -------------------------------------------------------- 

2.3- Esta iniciativa visa: (i) promover a ligação intrínseca entre 

património, paisagem rural e desenvolvimento sustentável; (ii) criar 

oportunidades para sensibilizar comunidades e públicos, para reforçar 

laços identitários e para criar perspetivas de futuro, alicerçadas no 

reconhecimento da importância da cultura e do património enquanto 

elementos aglutinadores das comunidades. ---------------------------- 

2.4- As iniciativas que cada município decide realizar no dia em causa 

terão de ser divulgadas na página 

http://w3.patrimoniocultural.pt/dims2019/private/, tendo sido 

facultado os respetivos códigos de acesso. -------------------------- 

3. PARECER ------------------------------------------------------- 

3.1- Tendo em conta que há interesse em participar nesta iniciativa, 

os serviços da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade (DSC) e 

da Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural (DDSC), após 

analisarem as atividades referenciadas no memorando que a enquadram, 

bem como os meios e recursos humanos disponíveis nos serviços em causa, 

entendem fazer a seguinte proposta de atividades, a desenvolver no dia 

18 de abril: -------------------------------------------------------- 

3.1.1- Proporcionar o acesso garantido ao público no Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso e no Museu Militar (Torre de Menagem); --- 

3.1.2- Garantir o acolhimento/acompanhamento de visitas de 

público, no dia 18, no período da tarde, entre as 14h00 e as 16h00 nos 

seguintes locais: --------------------------------------------------- 

 Igreja de Nossa Senhora da Azinheira; ------------------------- 

 Castelo de Monforte. ------------------------------------------ 

3.2- Enquanto que, no primeiro caso, os locais estão em normal 

funcionamento, não sendo necessário prever recurso humanos 

extraordinários, no segundo caso haverá que envolver dois 

trabalhadores, já identificados pela DDSC, bem com a utilização de uma 

viatura para transporte dos trabalhadores até aos locais indicados. - 

3.3- Como as entradas no Museu Militar e MACNA, em regime de 

funcionamento corrente, estão sujeitas a pagamento, para se poder 

implementar o regime de acesso gratuito deverá ser autorizado pelo 

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

3.4- Para ponderação dos impactos financeiros deste iniciativa, no que 

respeita à perda de receitas provenientes da bilhética de entrada nos 

dois museus em causa, apurou-se a receita média de um dia, a qual se 

estima num total de 110€: ------------------------------------------- 

 Museu Militar, (Torre Menagem): 45,00€ ------------------------ 

 MACNA: 65,00€ ------------------------------------------------- 

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

4.1. Atendendo exposto, somos a propor ao Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral que submeta a presente informação à 

consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista exarar 

despacho para que esta proposta seja incluída nos assuntos da próxima 

reunião de Câmara, para deliberação no seguinte sentido: ------------ 

http://w3.patrimoniocultural.pt/dims2019/private/
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4.1.1- Aderir á iniciativa em causa; -------------------------------- 

4.1.2- Acolher a proposta nos moldes sugeridos no que respeita aos 

locais indicados e à modalidade da sua operacionalização; ----------- 

4.1.3- Autorizar, a titulo excecional a gratuitidade do acesso do 

público no Museu Militar e no MACNA, sendo subjacente a presumível 

perda de receita no valor de 110,00€. ------------------------------- 

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

Chaves, 9 de abril de 2019 ------------------------------------------ 

O Chefe de Divisão de Sustentabilidade e Competitividade ------------ 

Rodrigo Moreira ----------------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social e Cultural ------------- 

Carlos França ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme proposto.----------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

9. ”RELATÓRIO E AVALIAÇÃO DO EVENTO GALAICO-ROMANO “FESTA DOS POVOS 

EM AQVAE FLAVIAE INFORMAÇÃO Nº 62 – DDSC. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------------ 

Considerando a necessidade de promover a região flaviense a nível 

cultural e turística, de modo a valorizar a matriz local cultural e 

social, através da preservação de valores e da constante afirmação da 

identidade da memória coletiva, o Município de Chaves e a EHATB – 

Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, S. A., 

realizaram o Certame Galaico-Romano “Festa dos Povos em Aqvae 

Flaviae”, nos dias 17, 18 e 19 do mês de agosto, do ano de 2018, nas 

Alamedas do Tabolado e de Trajano e nos espaços circundantes, em 

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

Ao longo das três jornadas do Evento Galaico-Romano decorreram as mais 

variadas atividades socioculturais, desde iguarias gastronómicas, 

festim de bebidas, saberes ancestrais, simulações bélicas, entre elas 

a luta de gladiadores e  a luta de guerreiros com varapaus, e, ainda, 

recriações mitológicas, interpretações musicais e bailados, circus 

maximus e cortejos pelas artérias de Aqvae Flaviae, onde estiveram 

representados os povos galaicos, os legionários, os gladiadores, os 

senadores, os músicos, as bailarinas, os mendigos, os escravos, os 

falcoeiros e as divindades do panteão dos deuses, numa azáfama 

constante de episódios que retrataram o quotidiano de Aqvae Flaviae. 

Destaca-se a abrangência e a mobilização conseguida pelo certame, que 

superou as expetativas iniciais, em termos de inscrição de mercadores 

e de adesão do público. --------------------------------------------- 

Destes e de outros fatores do pós evento galaico-romano, se dá 

conhecimento no relatório, que se anexa. ---------------------------- 

DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------------- 

Assim, e, porque a 6ª do Evento Galaico-Romano “Festa dos Povos em 

Aqvae Flaviae”, de 2018, já findou, urge a necessidade de levar ao 
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conhecimento do Executivo Municipal, na próxima reunião de Câmara, o 

Relatório e Avaliação Final do evento supramencionado. -------------- 

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

Chaves, 05 de abril de 2019 ----------------------------------------- 

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

Jaquelina Paula Branco Alves ---------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 08/04/2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração Superior. --------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.08. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DATADO DE 2019.04.08. ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

10. EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE HELENA ALMEIDA/MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

NADIR AFONSO (MACNA)/ REDUÇÃO DO PREÇO DE INGRESSO /ABERTURA DO MUSEU 

PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO. INFORMAÇÃO DDSC Nº 61/ 2019. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Fundamentação ----------------------------------- 

No próximo dia 7 de maio será inaugurada no MACNA uma exposição com 

obras de Helena Almeida produzida em parceria com a Fundação de 

Serralves. A nova mostra irá substituir e ocupar o mesmo espaço que a 

exposição Ema Berta-A Luminosa Exaltação das Sombras que encerra em 

28 de abril. -------------------------------------------------------- 

Considerando que está previsto o início da desmontagem da exposição 

que finda e o início da preparação do espaço para a montagem da nova 

exposição, no próximo dia 29 de abril. ------------------------------ 

Considerando que os trabalhos necessários associados à montagem e  

instalação da nova exposição decorrerão até 7 de maio. -------------- 

Considerando que a execução desses trabalhos inviabiliza a visita do 

público a parte do espaço expositivo do museu. ---------------------- 

Considerando que uma das muitas maneiras de respeitarmos quem nos 

visita, é reduzirmos o preço do bilhete de entrada no museu, nos dias 

em que decorre a desmontagem, a preparação do espaço e a montagem (29 

de abril a 7 de maio), redução essa justificada pelo facto do serviço 

que prestamos também estar diminuído. ------------------------------- 

Considerando que à segunda-feira o museu normalmente está encerrado e 

é por isso o dia de folga dos funcionários afetos ao serviço de receção 

II – Proposta em Sentido Estrito ------------------------------------ 

Assim, face ao exposto, propõe-se que seja autorizado: -------------- 

a) A redução de 50% no preçário de ingresso no Macna, nos dias que 

medeiam entre o encerramento e inauguração das exposições (de 29 de 

abril a 7 de maio).  ------------------------------------------------ 

b) A abertura do museu para o evento de inauguração e a convocação dos 

funcionários (considerados necessário) afetos ao serviço da receção 

para poderem trabalhar nesse dia (provavelmente da parte de tarde), 

até ao final do evento de inauguração. ------------------------------ 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 5 de Abril de 2019 ------------------------------------------ 
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O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

Agostinho Pizarro --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 10/04/2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Diretor de Departamento. Dr. 

Marcelo Delgado. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DATADO DE 2019.04.10. ----------------------------------------------- 

Concordo. 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 CASA DO PESSOAL DO 

HOSPITAL DE CHAVES, SEDEADA NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 

29/GAP/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL DE CHAVES, NIPC 505 648 474, com sede 

na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, promotor de atividades 

desportivas e recreativas, veio através do ofício com registo de 

entrada na Secção de Expediente Geral desta Câmara Municipal, com o 

nº 2324, no dia 14/03/2019, solicitar apoio da autarquia, na 

concretização da prova de BTT, denominada “ 9ª Rota BTT da CPHC – 

Chaves dá ao Pedal ”, a realizar dia 19 de Maio. -------------------- 

Considerando a importância do desenvolvimento da modalidade de BTT no 

Concelho de Chaves, tendo a Casa do Pessoal do Hospital de Chaves 

organizado esta atividade ao longo dos últimos anos com grande sucesso 

a nível de qualidade e elevado número de participantes; ------------- 

Considerando que em edições anteriores se fizeram representar na 

prova, muitos atletas amantes da modalidade de ciclismo, vindo de 

todas as localidades do País bem como de outros países nomeadamente 

de França e Espanha, levando uma boa imagem do evento e da Cidade de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações de carácter desportivo geradoras 

de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 

contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; - 

Considerando que as entidades desportivas em muito contribuem para o 

desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; ------------- 

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, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 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 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) Apoiar financeiramente de acordo com os orçamentos enviados pela  

organização, a Casa do Pessoal do Hospital de Chaves, com o valor de 

1.700,00 €, para levar a cabo a  “ 9ª Rota BTT da CPHC – Chaves dá ao 

Pedal ”. ----------------------------------------------------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta ao contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo celebrado com a Casa do Pessoal do 

Hospital de Chaves, conforme documentos anexos a esta proposta, 

devendo ser legitimado o Presidente da Câmara Municipal a outorgar, 

em representação do Município, os referidos documentos. ------------ 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: -------------------------------------------- 

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

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

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

- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º do Decreto- 

Lei 273/2009, alterado e republicado pelo Decreto - Lei 41/2019, de 

26 de  março   em   matéria  de  publicitação dos contratos-programa 

que vierem a ser celebrados; ---------------------------------------- 

 - Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; -- 

d) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 

para ulterior operacionalização; ------------------------------------ 

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.02; -----------------------------------------------               

f) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos 

da Divisão Financeira. ----------------------------------------------  

Chaves, 02 de Abril de 2019 ----------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) --------------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ---------- 

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

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2019; ----------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2018, foi aprovada 

a Proposta nº 29/GAP/2019, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2019; ------------ 
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Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro e ulteriores alterações, em conjugação com o disposto na 

alínea f), do nº2, do art. 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, 

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, é celebrado o 

presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual se 

rege de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -------------- 

Cláusula 1ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o …………………., apresentou e 

este Município, referente ao ano 2019, na prática de atividades 

desportivas e recreativas, cujo ……………………… se anexa a este contrato-

programa. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ---------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2019. ------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) --------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves à Casa do Pessoal do Hospital de Chaves, é de 

1.700,00 € (mil e setecentos euros), nos termos do Programa de 

Atividades, à data, apresentado. ------------------------------------ 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) -------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao  ……………………, 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª -------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. --------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) --------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------ 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Gestão do Contrato) ----------------------------------------------- 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Técnico Superior, Maciel Duque, 
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por deliberação de _________, com a função de proceder ao seu 

acompanhamento e monitorização. ------------------------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ---------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2019. ------------------ 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. -------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ……………. de 2019. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ----------------------------------------------------------- 

O Presidente do …………………………, ---------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

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

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO 

DE ESPETÁCULOS TEATRAIS DE RUA NA CIDADE DE CHAVES. PROPOSTA Nº 

30/GAP/19. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------- 

1. A Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense, com o NIPC 

501 477 721, com sede no Largo do Monumento – Ed. Nova York, em Chaves, 

veio através de proposta, registado nos serviços municipais no dia 25 

de março de 2019, sob o número 2688, solicitar apoio financeiro para 

a realização de atividades culturais no ano de 2019. ---------------- 

2. O TEF – Teatro Experimental Flaviense, CRL, desenvolve uma 

performance cultural que vai da animação, ocupação de tempos livres e 

várias atividades específicas para jovens como ateliês e estágios para 

estudantes, exibição regular de cinema, publicação de uma revista 

literária a "Teatrando". Desenvolveu ainda projetos especiais como: a 

realização da "Hora do Conto" em todos os estabelecimentos de ensino 

básico dos concelhos da região do Alto Tâmega, espetáculos para a 

sensibilização sobre a manutenção da floresta e a prevenção de 

incêndios, o desfile Romano na cidade de Chaves e em Espinho e o 

projeto TALIA com a montagem da lenda flaviense "Maria Mantela" e a 

participação a convite do Governo Civil de Vila Real na Campanha de 

prevenção sobre segurança e divulgação do património. Como eventos 

marcantes promove a Feira da Cultura do Mundo Rural no Jardim Público 

de Chaves, sendo este ano a VII edição, também os concertos para cá 

do Marão estão já enraizados e com uma imagem de marca na música em 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 
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3. A Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense fundamenta 

o seu pedido para apoio ao contrato de desenvolvimento cultural com o 

plano de atividades de 2019; ---------------------------------------- 

4.  A Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense pretende 

dar continuidade ao esforço que tem vindo a fazer, a fim de 

proporcionar à cidade de Chaves programas culturais de qualidade, 

através da programação de espetáculos de teatro e outros de índole 

própria. Prova disso, é a intenção da realização de espetáculos de 

teatro de rua, durante o mês de agosto, de produção própria, que 

incluem atores e artistas locais ----------------------------------- 

5. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

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

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

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

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

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

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

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

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

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural com a Cooperativa 

Cultural, Teatro Experimental Flaviense, com o NIPC 501 477 721, com 

sede no  Largo do Monumento – Ed. Nova York, em Chaves titulando a 

comparticipação financeira da programação do contrato de 

desenvolvimento cultural em 2019, mediante a atribuição de um apoio, 

no valor global de €20.00,00 isento de IVA, concretizando os objetivos 

constantes do contrato de Desenvolvimento Cultural; ---------------- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Contrato Programa 

de Desenvolvimento Cultural, cujo teor se dá por integramente 

reproduzido; ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.01. ------------------------------------------------------- 

Chaves, 3 de abril de 2019 ----------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz Ribeiro) ------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades para 2019; ----------------------------------- 

- Minuta do contrato Programa; ------------------------------------- 

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

MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ------------ 

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

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas, concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 
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dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de … de …… de 2019; --------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: COOPERATIVA CULTURAL, TEATRO EXPERIMENTAL FLAVIENSE, com o 

NIPC 501 477 721, com sede no Largo do Monumento – Ed. Nova York, em 

Chaves, neste ato legalmente representado pelo Presidente da Direção, 

Rufino Augusto Martins, titular do Cartão de Cidadão nº 02891445 7ZX6, 

válido até 18-06-2028. --------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/201…, foi aprovada 

a Proposta nº xx/ 2019 consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2019; ---- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -  

Cláusula 1ª--------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

1.Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio ao 

Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento Cultural, que a COOPERATIVA CULTURAL, TEATRO 

EXPERIMENTAL FLAVIENSE apresentou a este Município, referente ao ano 

de 2018, na prática de atividades culturais, da formação e da 

divulgação cultural, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-

programa, que contempla, no mínimo, a realização de quatro espetáculos 

teatrais ao ar livre. ---------------------------------------------- 

Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato)----------------------------------- 

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2019. ----------------------------- 

Cláusula 3ª -------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais)------------- 

1. A comparticipação financeira, de natureza pecuniária, a prestar 

pelo Município de Chaves à COOPERATIVA CULTURAL, TEATRO EXPERIMENTAL 

FLAVIENSE é de 20.000,00 € (vinte mil euros), nos termos do Programa 

de Atividades, oportunamente, apresentado. -------------------------- 

2. A liquidação do subsídio em causa será feita em quatro vezes, uma 

com a assinatura do presente contrato no valor de 5.000 € (Cinco Mil 

Euros) e as restantes, de igual valor, em junho, julho e agosto. --- 

Cláusula 4ª--------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira)--------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à COOPERATIVA 

CULTURAL, TEATRO EXPERIMENTAL FLAVIENSE será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT50 0007 000003403700125 23. --- 

Cláusula 5ª--------------------------------------------------------- 

(Enquadramento legal)----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como Gestor 

do Contrato a técnica superior do município de Chaves, Dra. Paula 

Cristina Veloso. --------------------------------------------------- 
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Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 

(Obrigação da transparência)---------------------------------------- 

1. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 
essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação de relatório final sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

Cláusula 7ª -------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos)----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2019. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da associação COOPERATIVA CULTURAL, TEATRO 

EXPERIMENTAL FLAVIENSE, --------------------------------------------- 

Em Anexo: - Plano de Atividades do mês de agosto de 2019; ----------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; - Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ---------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ---------------- 

- Cópia do NIPC; --------------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; -------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. ------------------------------- 

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

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – STAL. PROPOSTA Nº  

33/GAP/19. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

STAL – DIREÇÃO REGIONAL DE VILA REAL, NIPC 500 912 742, é uma 

associação sindical constituída pelos trabalhadores nele filiados que, 

independentemente do vinculo, exerçam atividade profissional 

subordinada na Administração Publica, Local ou Regional, cujo Núcleo 

de Vila Real, tem a sua sede na Rua Morgado Mateus, Bloco B – Loja 14, 

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

Através do documento que se anexa, registado na seção administrativa 

da Câmara no dia 25 de março, sob o nº 2683, solicita o apoio do 

Município numa atividade que pretende levar a efeito em Chaves, no 

próximo dia 25 de maio – Convívio Anual de Pesca para os Associados 

do Distrito. -------------------------------------------------------- 

Considerando que esta atividade é levada a efeito há já alguns anos, 

sendo que este ano foi escolhida a cidade de Chaves para receber os 

100 participantes que demonstraram vontade de participar no encontro. 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista 

proporcionar um convívio entre funcionários de diversas autarquias, 

que no âmbito do concurso mencionado se deslocam a nossa cidade, não 

só com a intuito de participar, como também para visitar e melhor 

conhecer o nosso território. ---------------------------------------- 
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Considerando que a instituição promove e desenvolve ações geradoras 

de dinâmicas no seio onde está inserida; ---------------------------- 

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: --------------- 

g) Que seja apoiado o “STAL” no valor de 600,00€ (Seiscentos Euros); 

h) 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. -- 

i) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 

para ulterior operacionalização; ------------------------------------ 

j) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão Financeira. ------------------------------------------------- 

Chaves, 4 de abril 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. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

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



                                                                F. 245 

                                                                  _____________________ 
 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -- 

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

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

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

 

 

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 7. -- 

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

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

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

 

 

3.3. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI –

INFORMAÇÃO 102/DSCH/19-TÉCNICO: ARTUR LOPES BALTAZAR, O TÉCNICO 

SUPERIOR. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------A 

Sra. MARIA NATALIA CARNEIRO DA SILVA DA COSTA GOMES, na qualidade de 

viúva de Domingos Jorge da Costa Gomes, vem através do requerimento 

nº2615/18, 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 efeitos de Isenção de IMI 

pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do artigo 45º do Decreto-

Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos Benefícios Fiscais - 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, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 
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Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016 com 

a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan.-------------------

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ------------------------------------

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro).--------------------

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 IMI (artigo 45º do EBF). ------------- 

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 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 

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. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.325%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: -------------------------------------------------- 
Imóvel 

Artigo matricial 848 

Uso da 

unidade 

Data 

Avaliação 
VPT 

IMI 

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

1º Andar e águas furtadas Habitação 21/11/2012 7 120,00€ 22.86€ 68.58€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 22.86€ e de 68.58€ 

durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel objeto de 
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apreciação. --------------------------------------------------------

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -----------------------------------

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome da cabeça de casal da herança de Domingos 

Jorge da Costa Gomes, com a identificação fiscal nº703948431, por um 

período de três anos, dando cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 

45º do EBF. ---------------------------------------------------------

4.3. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. --------------------------------------------------

4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI 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). ----------------------------

4.5. 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. ----------------- 

4.6. Notificar o 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. --------- 

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 

2019.03.14. --------------------------------------------------------

Visto. À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO AÉREO E DO SUBSOLO COM 

INFRAESTRUTURAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓTICA – PROCESSO N.º 

140/19 – DERIVADAS E SEGMENTOS, S.A. – 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 26.03.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I-Pretensão--------------------------------------------------------- 

A Derivadas e Segmentos S.A., através do requerimento n.º 625/19, vem 

apresentar elementos, em complemento do requerimento n.º 382/19.----- 

II-Antecedentes----------------------------------------------------- 

A Derivadas e Segmentos S.A., através do requerimento n.º 382/19, vem 

apresentar comunicação prévia para ocupação de espaço aéreo e do 

subsolo com infraestruturas para passagem de cabos de fibra oticos e 

ocupação de via pública para execução dos trabalhos, sobre o qual 

recaiu a informação técnica de 25/02/2019.--------------------------- 
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A Derivadas e Segmentos, S.A., através do requerimento n.º 238/19, de 

3 de Dezembro, veio apresentar os elementos solicitados na informação 

técnica de 25/02/2019.----------------------------------------------- 

III – Localização da Infraestrutura de Fibra Otica 

Freguesia Localização/Arruamentos Extensão (ml) 

União das Freguesias de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras  

260,00ml 

26 postes 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

4.1.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------ 

A operação urbanística em causa, construção de infraestruturas para 

passagem de cabos de fibra otica em espaço aéreo, estão isentos de 

controlo prévio, enquadra-se no preceituado na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 7º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE).---------------------------------- 

4.1.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal--------------------------------------------------- 

O pedido da interessada, tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 2º e n.º2 do artigo 3.º do Regulamento de Obras e 

Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal.------------------- 

V – Análise Processual----------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7ºdo Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Camara 

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

Considera-se ainda, que o preceituado no n.º 2 do artigo 7º. do RJUE, 

o pedido efetuado deverá estar devidamente instruído nos termos do n.º 

6 e 7 do retrocitado artigo e    em conformidade com a legislação em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 

A pretensão enquadra-se, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

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

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 2 do artigo 3º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

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

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º3 Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

                                                           
3 Artigo 3º. Licença Municipal--------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

excepção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos 

casos de isenção expressamente previstos.---------------------------- 
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a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º4 do retrocitado diploma.------- 

O processo em causa encontra-se instruído nos termos da legislação em 

vigor com as necessárias adaptações conforme o disposto n.º 6.º5 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de Março. ----------------------------- 

VI – Considerações da Proposta de Decisão---------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, foram analisados os elementos 

instrutórios do processo de modo a se poder quantificar os trabalhos 

resultantes das intervenções no espaço aéreo, nomeadamente com a 

passagem de cabos em condutas/postes, e trabalhos de construção civil.  

Da análise efetuada, verifica-se que a intervenção solicitada consiste 

na passagem de cabos em postes existentes e colocação de novos postes, 

e trabalhos de construção civil. ------------------------------------ 

Os remates de ligação com as zonas não intervencionadas devem ser 

devidamente executados, de modo a que o acabamento final fique o mais 

perfeito e enquadrado com o existente. ------------------------------ 

Neste sentido, devem ser respeitadas todas as normas e decretos 

existentes sobre a forma de execução de cada um dos trabalhos, 

assegurar a validade dos respetivos seguros, bem como a forma de 

sinalização e segurança dos locais a intervir. ---------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de:-------------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

                                                           
4 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento--------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

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

a) Planta de localização;-------------------------------------------- 

b) Projecto da obra a efectuar, apresentado em quadruplicado;-------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos;---------------------------------------------------------- 

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária;------------------------- 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar.------------- 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar:------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos;------------------- 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique;----------------- 

c) A data do início e conclusão da obra.----------------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afectados: dimensões (comprimento e largura) e número 

de dias;------------------------------------------------------------ 

b) Tubagens: diâmetro e extensão;------------------------------------ 

c) Armários: área e número de meses da ocupação.--------------------- 
5 6.º Alvará de outras operações urbanísticas------------------------ 

O pedido de emissão de alvará referente a outras operações urbanísticas 

deve ser instruído com os elementos constantes dos números anteriores 

que se mostrem adequados ao tipo de operação.------------------------ 
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designadamente proceder à colocação de fibra ótica de 260,00 ml e 26 

postes, na estrada de Arcossó, União das Freguesias de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras Chaves.------------------------- 

VIII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de Espaço Publico------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:- 

 

OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Publico e Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

publico-regime geral de ocupação de espaço 

publico   1,00 55,60 € 

 

 

55,60 € 

ARTIGO 18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 1,00 11,10 € 

 

 

11,10 € 

Subsecção II Ocupação de Espaço Aéreo       

ARTIGO 19.º  

Ocupação de Espaço aéreo para fins não 

publicitários     

  

e) Outras ocupações 1,00 5,55 € 5,55 € 

     

Subsecção IV 

Emissão de Titulo (alvará ou recibo de 

admissão)     
  

ARTIGO 66º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras     

  

 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou 

fração  
2,00 12,20 € 24,40 € 

  TOTAL      96,65 € 

 

IX – Calculo da Caução----------------------------------------------- 

De modo a garantir a reposição das condições existentes, e reparação 

de eventuais danos causados na sequência dos trabalhos propostos, foi 

objeto de estimado o valor de caução nos seguintes termos:----------- 
ESTIMATIVA PARA APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO  

 

Interligação do cabo de Média Tensão - lugar da Serrinha-Outeiro Seco 

Art. DESIGNAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. TOTAL 

    

1. 

Reposição de pavimento, remate e todos os acabamentos 

necesários, incluindo prévio levantamento do pavimento 

reposto, com cortes verticais, reconstituição do aterro 

da vala, todos os trabalhos, materiais e meios 

necessários. (Passeio) 

m2 40,00 40,00 € 1.560,00 € 

      

2. Limpeza geral de todos os materiais sobrantes e não 

removidos, a vazadouro, no ponto de intervenção  

vg 1,00 500,00 € 500,00 € 
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3. Reparação de infra-estruras que eventualmente sofram 

danos, com a execução dos trabalhos, incluindo todos os 

materiais, trabalhos e meios necessários para a 

reposição das condições existentes 

vg 1,00 500,00 € 500,00 € 

      

      

 TOTAL    2.560,00 € 

 

Assim, foi estimado o valor de 2 560,00€ (Três mil e quinhentos euros), 

não incluindo o IVA, para apresentação de caução por parte do 

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

Serviu como base, para cálculo da respetiva caução, a natureza dos 

trabalhos, a especificidade dos mesmos e ainda a fórmula e critérios 

que se utilizam em pedidos com obras similares. --------------------- 

X – Considerações após a Emissão do Título--------------------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, no valor de 

96,65 €.------------------------------------------------------------ 

Deverá o requerente deve apresentar uma caução no valor de 2 560,00€, 

não incluindo o IVA de acordo com o referido no artigo 11º e ponto 2 

do artigo 5º do “Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Publico Municipal”;------------------------------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela empresa Derivadas e Segmentos 

S.A., para fiscalização da obra.------------------------------------- 

Deverá, ainda dar-se conhecimento à GNR da via que vai ser 

intervencionada com a passagem de cabos elétricos aereos, e que a 

empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua execução. ----  

Comunique-se à empresa Derivadas e Segmentos S.A., que no fim de cada 

ano civil, deverá apresentar em suporte informático devidamente 

georreferenciados ao Datum ETRS 89, nos termos do n.º 3 do artigo 136º 

do RMUE, a fim de ser remetido ao Sector de Sistemas de Informação 

Geográfica para efeitos de cadastro desta infraestrutura e para 

posterior cálculo da respetiva renda anual a ser paga pela empresa, 

                                                           
6.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e desenhadas) deverão também ser apresentados 

em suporte digital — CD — nos seguintes termos:---------------------------- 

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

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

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

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

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

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

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

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

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

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

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

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

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

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

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

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

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

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/
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de acordo com o disposto no nº8 do artigo 20º do Regulamento de Taxas 

de “Serviços, Atividades e Licenciamento Diversos.------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.04.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presenta 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 ocupação de 

espaço do domínio público, com vista a execução do ramal de 

infraestruturas de fibra óptica, no local referenciado no item “III – 

Localização da Infraestrutura de fibra óptica”, desta peça escrita, 

nas condições expressas nos itens V, VI, VII, VIII e IX, deste 

documento. Após tomada da decisão atrás recomendada, dever-se-ão 

encetar as diligências preconizadas nos segundo, terceiro e quarto 

parágrafos, do item “X – Considerações Após a Emissão do Título”, 

deste documento.---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 

85/18 – YANES PASSOS SANDES – RUA FERNÃO GRALHO, N.º 8, FREGUESIA DE 

SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 29.03.2019. ------ 

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 2360/18, 2382/18 e 551/19, 

referente ao processo n.º 85/18, o Sr.º António Fernandes Marques, na 

qualidade de procurador, da Sr.ª Yanes Passos Sandes, solicita, 

emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, situada na 

rua Fernão Gralho, N.º8 - Aregos, freguesia de Santa Maria Maior no 

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

1.2. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

1.2.1. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área de 373,90 m2, está inscrito na 

matriz com o n.º 2909 e descrito na Conservatória sob o n.º 

4491/20170518, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.- 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de autorização de utilização n.º 79/18, referente a uma 

habitação unifamiliar com a área bruta de construção de 225,00 m2.--- 

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 19.º 

do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

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

pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido; 
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b) Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes do Plano 

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

c) Planta de localização à escala 1:2 000;--------------------------- 

d) Levantamento topográfico à escala 1:200, com a delimitação do 

prédio;------------------------------------------------------------- 

e) Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;---------- 

f) Planta topográfica e de implantação á escala 1:200 elaborada sobre 

levantamento topográfico, com indicação da parcela a destacar e da 

parcela sobrante;--------------------------------------------------- 

g) Relatório com enquadramento no Plano Diretor Municipal, 

relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidas em 

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

servidões ou restrições de utilidade pública que impendem no prédio 

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

h) CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;------------------- 

i) Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital;---------------------------------------------------- 

j) Declaração do topógrafo;------------------------------------------ 

l) Termo de responsabilidade do técnico autor do destaque e 

comprovativo de inscrição em associação pública de carater 

profissional;------------------------------------------------------- 

m) Levantamento fotográfico;----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO------------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO---------------------------------------------- 

2.1.1. O pedido agora apresentado pela requerente, tem enquadramento 

legal no disposto no n.º 4, do artigo 6.º, do Dec-Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de 

Setembro (doravante designado RJUE), pelo facto, de a parcela de 

terreno se situar em perímetro urbano, estando deste modo Isento de 

licença, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem 

com arruamento público.---------------------------------------------- 

2.2. NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL---------------------- 

2.2.1. De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 47 A, o terreno esta inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves de acordo 

com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal;------------ 

3. ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER----------------------------------------- 

3.1. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área de 373,90 m2, está inscrito na 

matriz com o n.º 2909 e descrito na Conservatória sob o n.º 

4491/20170518, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. 

3.2. O destaque apresentado, prevê destacar uma parcela de terreno com 

a área de 160,60 m2, do prédio urbano, artigo n.º 2909, que se encontra 

inserido em espaço de classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – Cidade de Chaves, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ou seja, dentro do perímetro 

urbano.------------------------------------------------------------- 

3.3. A parcela sobrante (mãe), do prédio urbano ficará com a área de 

213,30 m2, que se encontra inserido em espaço de classe 1 – Espaços 

Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.1 – Cidade de Chaves, de acordo 

com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ou seja, 

dentro do perímetro urbano.------------------------------------------ 

3.4. Para a parcela a destacar estima-se a construção de uma 

edificação, com uma área bruta de construção de 197,72 m2 e de 

implantação de 96,36 m2. Assim, temos que 160,60 m2 (área da parcela a 

destacar) m2 x 1,2 m2/m2 (índice de utilização do solo) = 192,72 m2 

(máxima área bruta de construção permitida).------------------------- 
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3.5. Na parcela sobrante (mãe), existe uma edificação com uma área 

bruta de construção de 225,00 m2 e de implantação de 171,17 m2, objeto 

de legalização, por deliberação de câmara, datada de 17 de Maio de 

2018 e com Alvará de autorização de utilização n.º 79/18.------------ 

3.6. As parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 

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

3.7. O pedido formulado pelo requerente reúne os requisitos constantes 

do disposto no n.º 4, do artigo 6.º, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 09 de 

Setembro.----------------------------------------------------------- 

3.8. De acordo com o estabelecido no n.º 6, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014 de 09 de Setembro (RJUE), não é permitido efetuar na área 

correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí 

referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque 

anterior.----------------------------------------------------------- 

3.9. De acordo com o estabelecido no n.º 7, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 09 de Setembro (RJUE), o ónus do não fracionamento devem 

ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o qual não pode ser licenciada ou comunicada qualquer 

obra de construção nessas parcelas.---------------------------------- 

3.10. De acordo com o estabelecido no n.º 9, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 09 de Setembro (RJUE), a certidão emitida pela câmara 

municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque 

constitui documento bastante para efeitos de registo predial da 

parcela destacada. -------------------------------------------------- 

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

4.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no n.º4, do artigo 6.º, do RJUE, propõe-se adoção da 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar se enquadra 

no n.º 4, do artigo 6.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 emissão de certidão de destaque, solicitado sob 

requerimento n.º 668/19;--------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.04.2019:--------------- 

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 2019.04.10. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 155/19 – MARIA EMILIA ROCHA MOREIRA TAVEIRA – RUA DO BOM 

FIM N.º 5, FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA 

ALMEIDA DATADA DE 03.04.2019. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

O presente requerimento n.º 421/19, de 21/02/2019, apresentado pela 

Sra. Maria Emília Rocha Taveira, consubstancia dois pedidos distintos, 

os quais estão ligados entre si, nomeadamente:----------------------- 

1. Novo pedido de legalização de uma operação urbanística já 

concluída, consubstanciada em obras de construção de um edifício, 

destinado a moradia unifamiliar, realizadas sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, nos termos do disposto no artigo 

102-A, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, consagrado no 

DL 555/99 de 09/09 e ulterioras alterações, doravante designado por 

RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação , publicado em Diário da Republica, 2.ª série 

– N.º 207-22, de outubro de 2015, através do regulamento n.º732/2015, 

RMUE, que levou a efeito no prédio a seguir identificado.------------ 

2. Um segundo pedido para que seja dispensado de juntar os 

documentos utilizados no anterior processo, n. º414/18, que se 

mantenham válidos e adequados, nos termos do preceituado no n.º9, do 

artigo 11.º do RJUE.------------------------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, 

consta do processo n.º414/18, o prédio urbano composto de casa de rés-

do-chão e primeiro andar, situa-se em Santo António de Monforte, com 

uma área total de 220 m2, uma área coberta de 120 m2 e uma área 

descoberta de 100 m2, inscrito na matriz n. º15, natureza urbana, da 

Freguesia de Santo António de Monforte e descrito sob o nº65/20160407, 

confronta de poente com caminho público e nas restantes confrontações 

com particulares. --------------------------------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

3.1 Processo n.º 414/18, tendo em vista a legalização de obras de 

construção, objeto de análise, com a decisão de rejeição liminar, 

proferida em 24/01/2019;--------------------------------------------- 

3.2. Pese embora o pedido ter sido liminarmente rejeitado, a 

interessada em 13/02/2019, a coberto do requerimento n. º346/19 

requereu a junção de elementos, contudo o pedido foi indeferido, 

por ter sido apresentado fora de prazo.------------------------------ 

4. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS-------------------------------- 

Em resultado da análise aos elementos entregues, após consulta ao 

processo antecedente 414/18 e em conformidade com o disposto no artigo 

9º do RJUE e na Portaria nº 113/15 de 22 de abril ( parte I  e no n.º 

15 e n.º16, da parte III,  do anexo I),  em conformidade com o artigo 

13, artigo 15 e do n.º5 do Artigo 73.º -C, do RMUE, constata-se que a 
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instrução do pedido de legalização ainda não está completo, dado que 

estão em falta os seguintes elementos:------------------------------- 

 Projeto de arranjos exteriores, pese embora o requerente ter 

apresentado um relatório, contudo não se vê que hajam motivos que 

impeçam a apresentação do referido projeto de especialidade (contendo 

a descrição dos diversos materiais e desenho dos mesmos, indicação das 

zonas impermeabilizadas e dos espaços verdes);----------------------- 

 Projeto de condicionamento acústico, ou avaliação acústica, caso 

a operação urbanística tenha sido realizada depois de 11/07/2002, dada 

de entrada em vigor do DL n.º129/2002, de 11/05;--------------------- 

 Projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da 

lei,----------------------------------------------------------------  

 Acompanhados de termos de responsabilidade subscritos pelos 

autores dos projetos quanto ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis e comprovativo da contratação de seguro de 

responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009. - 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

5.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, consagrado no 

DL 555/99 de 09/09 e ulterioras alterações--------------------------- 

A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de 

uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de construção já 

executadas, num edifício destinado a “habitação unifamiliar”, sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio, enquadra-se no 

disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE.--------------------- 

5.2 Nos Regulamentos Municipais-------------------------------------- 

O presente pedido tem enquadramento, no artigo 73.º-C, sob a epígrafe, 

“Procedimento de legalização de operações urbanísticas”, do RMUE.---- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 

Em conformidade com o n. º6, do artigo 73.º-C do RMUE, o processo em 

análise foi precedido de vistoria municipal, realizada pela comissão 

municipal responsável.---------------------------------------------- 

De acordo com vistoria realizada em 02 de março de 2019, resultou o 

respetivo Auto de Vistoria, no qual se encontra expresso “ (…) No 

andar as obras encontram-se inacabadas, o que implica, pese embora 

este piso se destine a arrumos, que o R/hão não tenha condições de 

habitabilidade. (…). Da análise dos elementos apresentados, constatou-

se que estes não se mostram adequados, devendo ser apresentado um 

cronograma de trabalhos que visem a conclusão das obras inacabadas e 

confiram salubridade à edificação”. A referida Comissão refere ainda, 

que há necessidade de obras de correção e/ou adaptação na habitação 

unifamiliar, objeto de vistoria”.------------------------------------ 

Neste seguimento, o projeto de arquitetura, deve ser revisto de modo 

a considerar as obras de correção. Assim se conclui que o pedido 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:- 

 O projeto de arquitetura, não estar em consonância com as obras 

de correção necessárias a conferir as condições de salubridade para a 

utilização pretendida para a edificação (habitação unifamiliar). Neste 

contexto é necessário a adequação do conteúdo dos diversos elementos 

que integram o projeto de arquitetura, memória descritiva, elementos 

gráficos, estimativa do custo total da obra, calendarização da 

execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos 

trabalhos e ficha estatística, assim como dos projetos de 

especialidade necessários à execução dos trabalhos, CD com os 
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elementos apresentados, acompanhado de declaração de conformidade 

digital,------------------------------------------------------------ 

 Acresce ainda que o pedido não se encontra convenientemente 

instruído, de acordo com o descrito no item 4 da presente informação, 

tal como o previsto na Portaria nº 113/15 de 22 de abril e RMUE.----- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo 

73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

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

7.1. 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 para uma próxima reunião de Câmara ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

7.2 Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere indeferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se faz referência, por serem manifestamente contrários 

às normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente, Portaria 

nº 113/15, de 22 de abril e o RMUE de Chaves.------------------------ 

7.3 Caso o sentido da decisão venha a ser este, dispõe ainda o 

requerente, ao abrigo dos artigos.121° e 122° do DL n.º 4/2015, de 7 

de janeiro, Novo Código do Procedimento Administrativo (NCPA), do 

prazo de 30 dias para dizer o que lhe oferecer, querendo, sobre o 

provável sentido da decisão, requerer diligências complementares e/ou 

para apresentar nesta Câmara Municipal, por escrito, as alegações e/ou 

documentos que entender por convenientes.---------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 05.04.2019:--------------- 

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 (Legalização 

de uma moradia unifamiliar, sita na aldeia de Santo António de 

Monforte), por violação das normas legais e regulamentares expressas 

no item “6 – análise do Pedido”, 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 sobre o sentido do projecto de decisão 

acima pré-anunciado.------------------------------------------------  

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.7. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A INDÚSTRIA DO TIPO 3, 

PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ALTERAÇÕES – PROCESSO N.º 58/00 – 

VITROCHAVES – INDÚSTRIA DE VIDRO, S.A. – LUGAR DE VALE DO PORCO, 

BÓBEDA, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA 

DE 29.03.2019. ------------------------------------------------------ 

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 305/19 e 434/19, referente ao 

processo n.º 58/00, VITROCHAVES – Industria de Vidro S.A., na qualidade 

de proprietária, solicita, aprovação do projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de 

ampliação7 de um edifício destinado a indústria do tipo 3, 

designadamente, de “Moldagem e transformação de vidro plano”, 

localizado no lugar de Vale do Porco – Bobeda, freguesia de São Pedro 

de Agostém 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 20 928,28 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1649 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1910/20000728 da freguesia de São Pedro de 

Agostém.------------------------------------------------------------ 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1. Licença construção N.º 420/00, para construção de um armazém 

destinado a industria com a área de 10 250.00 m2;-------------------- 

2.2. Alterações lic.ª 281/03, sem aumento da área bruta de construção; 

2.3. Certidão de propriedade horizontal – processo n.º 58/00, emitida 

em nome de “Vidraria Chaves, Lda”;----------------------------------- 

2.4. Autorização de Utilização N.º 240/03, para “Armazém industrial”;- 

2.5. Aditamento N.º 27/17, com aumento de área de 1.366,00 m2;------- 

3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

3.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)-------- 

3.1.1. As alterações apresentadas, têm enquadramento legal no disposto 

no n.º 3, art.º838, do DL555/99 de 16 de Dezembro alterado e republicado 

pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), 

estando deste modo, sujeitas ao regime de Alterações á licença, 

                                                           
7 «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;---------------------------------------------------------- 
8 Artigo 83.º - Alterações durante a execução da obra---------------- 

[…] ---------------------------------------------------------------- 

1 — Podem ser realizadas em obra alterações ao projecto, mediante 

comunicação prévia nos termos previstos no artigo 35.º, desde que essa 

comunicação seja efectuada com a antecedência necessária para que as 

obras estejam concluídas antes da apresentação do requerimento a que 

se refere o n.º 1 do artigo 63.-------------------------------------- 

2 — Podem ser efectuadas sem dependência de comunicação prévia à câmara 

municipal as alterações em obras que não correspondam a obras que 

estivessem sujeitas a prévio licenciamento.-------------------------- 

3 — As alterações em obra ao projecto inicialmente aprovado ou 

apresentado que envolvam a realização de obras de ampliação ou de 

alterações à implantação das edificações estão sujeitas ao 

procedimento previsto nos artigos 27.º ou 35.º, consoante os casos.-- 

4 — Nas situações previstas nos números anteriores, apenas são 

apresentados os elementos instrutórios que sofreram alterações.------ 
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previsto no n.º 7, do art.º 27, do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação.--------------------------------------------------------- 

3.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial-------------------------- 

3.2.1. De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 47 A, o terreno está inserido em espaço de classe 2 – 

espaços industriais.------------------------------------------------ 

4. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 

4.1. As alterações ao projeto, são ao nível do aumento da área de 

implantação e de construção, necessária para criação de uma zona de 

escritórios. A ampliação projeta-se em 2 pisos, em estrutura metálica, 

com fachadas em vidro colocado em caixilharia de alumínio, acoplado 

ao pavilhão existente.----------------------------------------------- 

4.2. As alterações propostas, designadamente, a ampliação preconiza 

um aumento de área bruta de construção de 396,00 m2. Estas alterações 

foram levadas a efeito durante a validade do aditamento n.º 27/17, com 

validade até 2018/11/15, de acordo com os registos efetuados pelo 

diretor técnico da obra no livro de obra. --------------------------- 

4.3. São apresentadas plantas, cortes e alçados retificados, de acordo 

com as alterações propostas e novos projetos de especialidades, face 

às alterações propostas.--------------------------------------------- 

4.4. A ampliação respeita o índice de construção do local, ao propor 

um índice de 0,57 m2/m2.--------------------------------------------- 

4.5. De acordo com a planta de implantação apresentada, a ampliação 

do imóvel, agora proposta, está de acordo com o disposto no n.º 1, 2 

e 3 do art.º 289, do P.D.M., designadamente:------------------------- 

                                                           
9 Artigo 28º – Instalação avulsa de unidades industriais------------- 

Na ausência de plano de pormenor ou operação de loteamento plenamente 

eficaz, a instalação avulsa de unidades industriais em parcelas 

localizadas em espaços desta classe só poderá realizar-se desde que 

se cumpram os requisitos expressos nos números seguintes:------------ 

1) As parcelas destinadas à referida instalação, na área que estiver 

integrada em espaço industrial, terão de:---------------------------- 

a) Confrontar, numa extensão mínima de 20 m, com estrada ou arruamento 

que delimite o espaço industrial em questão;------------------------- 

b) Possuir uma forma em planta que permita a inscrição de um rectângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado menor sobreposto à 

berma da referida via;----------------------------------------------- 

2) A implantação e a volumetria das edificações terão cumulativamente 

de:----------------------------------------------------------------- 

a) Assegurar que no interior da parcela em que se localizam venham a 

existir 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;---------- 

b) Adoptar como alinhamento da fachada virada à via com que confronta 

com a parcela o afastamento estabelecido para o local de acordo com 

as disposições legais ou regulamentares em vigor, o qual não poderá 

ser inferior a 30 m;------------------------------------------------- 

c) Manter um afastamento mínimo de 5 m às estremas da parcela e, em 

simultâneo, um afastamento mínimo de 30 m às linhas limite do espaço 

industrial estabelecidas na planta de ordenamento;------------------- 

d) Não ultrapassar os seguintes índices urbanísticos, aplicados à área 

de parcela integrada no espaço industrial:--------------------------- 

Ic = 0,8 m2/m2;------------------------------------------------------ 

Área de implantação – 70%;------------------------------------------- 

3) Quando a parcela destinada à instalação confrontar com estrada 

nacional ou municipal, exigir-se-á que:------------------------------ 
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4.5.1. A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a 

estrada que delimita o espaço;--------------------------------------- 

4. 5.2. 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;----------------------------------------------- 

4.5.3. 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;--------------------------------------------------- 

4.5.4. 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;----------------------------------------------------- 

4. 5.5. Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela 

e um afastamento de 30 m às linhas limite do espaço industrial, 

estabelecidas na planta de ordenamento;------------------------------ 

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 e especialidades, cujo teor se 

mostra adequado.---------------------------------------------------- 

6. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------- 

6.1. 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 

1.346,65 euros.----------------------------------------------------- 

6.2. O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.346,65 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no anexo I da presente informação.---------------------- 

7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------- 

7.1. Considerando, que são apresentados, plantas cortes e alçados, de 

acordo com as alterações propostas.---------------------------------- 

7.2. A parcela de terreno, a ampliação da implantação do imóvel e a 

área bruta de construção proposta, cumprem o disposto no n.º 1, 2 e 

3, do artigo 28.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal.-------- 

7.3. Considerando que o aditamento n.º 27/17, se encontrava válido, 

aquando da realização das alterações ao projeto, de acordo com os 

registos efetuados pelo diretor técnico da obra no livro de obra.---- 

8. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

8.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (n.º3, do artigo 83.º do RJUE), 

propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental:--------------- 

8.1.1. Propor a aprovação do projeto de alterações – alterações durante 

a execução da obra, apresentado sob o requerimento n.º 434/19, devendo 

                                                           

a) A área compreendida entre as edificações e a plataforma da estrada 

contenha espaços de aparcamento pavimentado com dimensão adequada às 

necessidades geradas pelas actividades a instalar, sendo o espaço 

sobrante, se existir, devidamente tratado;--------------------------- 

b) Ao longo da estrada e junto à sua berma seja instalado um separador 

não transponível pelo tráfego automóvel, estabelecendo um máximo de 

duas ligações entre a mesma estrada e a área de estacionamento, 

obrigatoriamente localizados nos pontos extremos da linha de 

confrontação da parcela com a plataforma da estrada;----------------- 

c) Seja pavimentada e destinada à circulação automóvel, dentro da 

parcela, uma faixa contígua ao separador atrás referido com uma largura 

máxima de 5 m;------------------------------------------------------- 



                                                                F. 261 

                                                                  _____________________ 
 

ser emitido o 2.º aditamento ao alvará de licença n.º 420/00, conforme 

o previsto no n.º 3, do artigo 83.º, do RJUE. ----------------------- 

8.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) – aumento de área de 396,00 m2---------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas---------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV, n.º 17 e 18)------------------------------- 

Emissão de aditamento ao alvará…………………………………………………39,85 €------------ 

Acresce por cada m2 adicional…………………  396,00 m2 x 3,30 € = 1.306,80 €                                                                                

Total a liquidar = 1.346,65 €---------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.04.2019:--------------- 

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 englobando o deferimento do pedido de licenciamento 

da operação urbanística em presença (Obras de ampliação de uma unidade 

fabril, sita no Lugar do Vale do Porco, da aldeia de Bóbeda) e, face 

aos elementos complementares apresentados, o deferimento do pedido de 

emissão do 2.º aditamento ao alvará de licença de obras n.º 420/00, 

nos termos e para os efeitos enunciados no item “8.Proposta de 

decisão”, deste documento.------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ARMAZÉNS INDUSTRIAIS, PEDIDO 

DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 368/17 – 

ALBINO FONTOURA DA CUNHA – LUGAR DA RAPOSEIRA, VILA NOVA DE VEIGA, 

FREGUESIA DE S. PEDRO DE AGOSTÉM – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 

02.12.2017. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão do requerente --------------------------------------- 
 Vem o Sr. Albino Fontoura da Cunha na qualidade de proprietário 

através do requerimento nº718/19 referente ao processo n.368/17 

apresentar nos termos do nº4 do artigo 20 do RJUE (Regime jurídico de 

edificações e urbanização) projetos de especialidade com vista ao 

licenciamento de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na obra de edificação de armazéns de uso industrial 

de classe 3 no lugar da Raposeira, estrada nacional n.º2, Vila Nova 

de Veiga.----------------------------------------------------------- 

1.2. Antecedentes (Aprovação projeto de arquitetura)---------------- 
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A 23 de agosto ultimo foi superiormente aprovado por deliberação 

camarária o projeto de arquitetura do imóvel acima referenciado, numa 

área bruta total de 1029m2.------------------------------------------ 

2. Análise ------------------------------------------------------- 

2.1. Instrução do processo------------------------------------------ 
 A instrução do processo segue o disposto no n.º 16 do ponto III, 

do Anexo I, da Portaria 113/2015.------------------------------------ 

3. Proposta de decisão----------------------------------------------- 

Pelo exposto, e nos termos do artigo nº23 do RJUE propõe-se o 

deferimento do pedido de licenciamento solicitado.------------------- 

Nos termos da circular nº27/2017 e por a área do imóvel destinado a 

comercio serviços ser superior a 300m2 deverá o processo ser 

encaminhado para reunião de Câmara para deliberação.----------------- 

Caso superiormente seja deferido o presente pedido de licenciamento, 

considera-se que:--------------------------------------------------- 

Dispõe o requerente do prazo de 1 ano para requerer e emissão do 

respetivo alvará de construção, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º 

do RJUE, devendo para o efeito anexar os elementos constantes no n.º 

1 do art.º 3 da Portaria n.º 216- E/2008, de 3 de Março.------------- 

Informe-se ainda o requerente que nos termos do artigo nº117 do RJUE 

e em conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

municipais devidas pela realização de operações urbanísticas para o 

concelho de Chaves foi efetivada a sua liquidação de acordo com mapa 

de medição em anexo e cujo valor total é de 1 371.57€---------------- 

Taxas administrativas (artigo n.º66) 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de edificação    

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia 

(taxa geral) 
 

 66,80 € 

n.º 5 Edificio destinado a indústria ou armazém, por unidade de 

ocupação 
   

c) 

 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 
1 

222,60 

€ 

222,60 

€ 

n.º 11 
Anexos, acresce ao valor referido em 1., por m2 15 1,05 € 15,75 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 
48 

12,20 € 

585,60 

€ 

 TOTAL    

890,75 

€ 

 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)       

QUADRO I    custos (C)   

  s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

 Faixa de rodagem RESPONSAVEL INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL 

REDE DE ÁGUA 1  21.61  21.61 €/m 

C - custo das obras existentes na via pública / m 
    21.61  €/m 

m - frente do terreno que confronta com a via pública 
    89  

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 = 480.82  € 

 

 

Taxa de infraestruturas urbanísticas TI  480.82€ 

Taxas administrativas  TA 890.75€ 
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À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 05.04.2019:--------------- 

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 licenciamento 

da operação urbanística em causa (Edificação de dois armazéns para uso 

industrial do tipo 3, sitos no Lugar da Raposeira, da aldeia de Vila 

Nova de Veiga), nos termos e para os efeitos expressos no item 

“3.Proposta de Decisão”, deste documento.---------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. CONSTRUÇÃO DE ANEXOS, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 975/18 

– RICARDINA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES RIBEIRO – AV. D. JOÃO I, N.º 6, 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS 

DATADA DE 29.03.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de Legalização de uns anexos 

compostos por 1 piso, localizando-se na Av. João I, União das 

Freguesias da Madalena e Samaiões, em Chaves. ----------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

A requerente possui certidão de isenção de licenciamento da habitação 

unifamiliar. No que diz respeito aos anexos, os mesmos eram pré-

existência, mas sofreram ampliação estando os mesmos com processo de 

contraordenação.---------------------------------------------------- 

III- Enquadramento Urbanístico--------------------------------------- 

3.1-1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável------------------- 

3.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

975/18 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 

Ordenamento n.º 34 B do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor na 

Classe 4- Espaços Agrícolas e Florestais, Categoria 4.2- Espaços 

Agrícolas e na Subcategoria 4.2.B- Espaços Agrícolas Condicionados 

(RAN+REN)----------------------------------------------------------- 

Valor global da liquidação de taxas  TI+TA 1 371.57€ 
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3.1.2- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

975/18 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 

Condicionantes n.º 47 A do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, 

dentro do limite de Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves;- 

3.1.3- 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.---------------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O processo n.º 975/18 enquadra-se no preceituado no n.º 4 do artigo 

20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE) e o disposto na 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------------------------- 

3.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------- 

O processo n.º 975/18, enquadra-se no disposto no n.º2 do artigo 5.º 

do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE).--------------------------- 

IV– Pareceres de Entidades Exteriores-------------------------------- 

Foi solicitado parecer externo conforme o disposto no n.º 1 do artigo 

15.º e n.º 1 e 2 do artigo 13.º -B do Dec-Lei 136/2014, de 9 de 

Setembro (RJUE), às seguintes entidades : --------------------------- 

1- CCDR-N, a qual emite parecer desfavorável, Refª n.º OF-ESRVR-CP-

3275/19------------------------------------------------------------- 
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2- Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, a qual emite 

parecer desfavorável, Refª n.º Of- DSTAR-DOER-DO0000-2128-2019) de 

21/02/2019.--------------------------------------------------------- 
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V – Caracterização e Análise da Pretensão---------------------------- 

Através do requerimento n.º 2518/18 apresenta projeto de arquitetura 

para Legalização de uns anexos com área bruta de 98,00 m2, (sendo pré-

existência uma área de 48,50 m2 e ampliação de 49,50 m2).------------ 

Faz parte de processo a certidão das Finanças, na qual refere artigo 

urbano sob o n.º 1524, com a seguinte descrição:--------------------- 

Área total = 754,00 m2----------------------------------------------- 

Área bruta de construção =272,46 m2---------------------------------- 
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Face às peças desenhadas do projecto apresentado e que consta em anexo, 

pode-se constatar que:----------------------------------------------- 

►A intervenção baseia-se na legalização da construção de anexos;----- 

►Que da edificação existente sofreu obras de conservação, bem como os 

anexos existentes, sofreram ampliação que constam no projeto 

apresentado;-------------------------------------------------------- 

►Que o projeto apresentado retrata a situação existente, no local;--- 

Trata-se pois de uma edificação existente, com execução de obras de 

ampliação, enquadrando-se assim, no n.º 3 do artigo 102-A do RJUE, bem 

como no n.º 4 do art.º 73-C do RMUE.--------------------------------- 

VI – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão-------------- 

Considerando que a pretensão se enquadra na alínea a) do n.º1 artigo 

5.º do Regulamento do PDM, apesar de se incluir em estatuto de 

utilização em Espaços Agrícolas Condicionados (RAN+REN), o uso que 

pretende e a recuperação do anexo existente e ampliação, julga-se 

salvo melhor opinião, compatível com a utilização/ocupação da classe 

de Espaços Agrícolas e Florestais, em virtude da edificação existente 

(habitação) ter sido construída antes de 1980  não carecendo à data 

de licenciamento. --------------------------------------------------- 

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

1- Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as atividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou 

quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em vigor 

do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições:------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei;------------------------------------------------------- 

Considerando que face à classe de espaços em que se integra a ampliação 

dos anexos, Classe 4- Espaços Agrícolas e Florestais, Categoria 4.2- 

Espaços Agrícolas e na Subcategoria 4.2.B- Espaços Agrícolas 

Condicionados (RAN+REN), foi solicitado parecer à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e à Direção 

Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, as quais emitiram 

parecer desfavorável à legalização dos Anexos apresentados sob 

requerimento n.º 2518/18.-------------------------------------------- 

Considerando que as entidades consultadas emitiram parecer 

desfavorável, enquadrando-se assim, no disposto na alínea c) do n.º 1 

do artigo 24.º do RJUE, pelo que se propõe o indeferimento do projeto 

de arquitetura referente à legalização dos anexos apresentados sob 

requerimento n.º 2518/18.-------------------------------------------- 

Artigo 24.º Indeferimento do pedido de licenciamento----------------- 

1 — O pedido de licenciamento é indeferido quando:------------------- 

c) Tiver sido objeto de parecer negativo ou recusa de aprovação ou 

autorização de qualquer entidade consultada nos termos do presente 

diploma cuja decisão seja vinculativa para os órgãos municipais.----- 

VII- Proposta de Decisão  ------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julga-se, que a decisão deverá ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo, para a emissão de competente decisão administrativa 

de indeferimento do projeto de arquitetura, referente à legalização 

dos anexos pretendidos.---------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.04.2019:--------------- 
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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 (Legalização 

de anexos implantados num prédio sito na avenida D. João I, em Chaves), 

nos termos e para os efeitos enunciados nos terceiro e quarto 

parágrafos do item “VI-Considerações fundamentadas da 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 sobre o sentido do projecto de decisão 

acima pré-anunciado.------------------------------------------------  

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 

GÁS NATURAL – PROCESSO N.º 202/19 – DURIENSEGÁS, S.A. – RUA DA ALEGRIA, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 

20.03.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Antecedentes----------------------------------------------------- 

Por despacho da Secretária de Estado Adjunta do Ministério da Economia 

de 19 de julho de 2002, nos termos do nº 1 do artigo 13º do Decreto - 

Lei nº 374/89, de 25/10, alterado pelo Decreto-Lei nº 8/200, de 8/2, 

foi conferida à empresa DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás 

Natural do Douro, S.A, a licença para exploração de uma rede autónoma 

do Pólo de Consumo de Chaves – Licença para Exploração Nº RLA/01.---- 

Nos termos do Contrato de Licença entre o Estado Português e a 

Duriensegás, S.A, e tendo em conta o disposto no nº 1 do artigo 13º 

do Decreto -Lei nº 374/89, de 25 de Outubro, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto- Lei nº 8/2000, de 8 de Fevereiro, compete à 

Licenciada a Implantação e Exploração das Infraestruturas 

correspondentes á rede de distribuição.------------------------------ 

O objeto social da sociedade anónima supra referida consiste no 

aprovisionamento e na distribuição de gás natural e outros gases 

combustíveis canalizados em regime de serviço público, incluindo a 

construção e exploração de redes locais autónomas de distribuição e o 

aprovisionamento dessas infraestruturas e equipamentos para outras 

utilizações compatíveis, bem como o exercício de todas as atividades 

direta ou indiretamente relacionadas sem prejuízo do cumprimento das 

demais obrigações expressas na lei.---------------------------------- 
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A Taxa de Ocupação do Subsolo no Setor do Gás Natural resulta da 

publicação da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que permitiu a 

criação de taxas direcionadas para a utilização e aproveitamento de 

bens do domínio público e privado municipal. Desta forma, foi dado um 

enquadramento legal da cobrança de taxa pela ocupação do subsolo às 

concessionárias de distribuição de gás.------------------------------ 

A DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A, 

possui garantia bancaria n.º GAR/08304205, a favor da Camara Municipal 

de Chaves, no valor de 30 800,00 euros, por forma a garantir a 

empreitada de “rede de ramais de gás natural no concelho de chaves”, 

responsabilizando-se pela entrega de quaisquer importâncias que se 

tornem necessárias, até ao valor da garantia, se aquela entidade sua 

afiançada, por falta do cumprimento do seu contrato ou quaisquer 

compromissos assumidos em consequência do mesmo, com elas não entrar 

em devido tempo. ---------------------------------------------------- 

II-Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás Natural do Douro, S.A., 

através do requerimento n.º 549/19, vem solicitar a construção de Rede 

de Distribuição de Gás Natural numa extensão aproximada de 850,00 ml.- 

III – Localização da Rede de Distribuição---------------------------- 

 
IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com as localizações constantes no processo, insere-se de 

acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.1-Cidade de Chaves.-- 

4.2 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

4.2.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------ 

A construção dos ramais de gás, nos arruamentos supra referidos, estão 

isentos de controlo prévio, enquadra-se no preceituado na alínea 
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enquadra-se no preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º10 do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE).-------------------------------------------------- 

4.2.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal--------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1   do artigo 3º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal.---------------------------------------- 

V – Análise Processual----------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão;- 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º11do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Camara 

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

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

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

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º12 Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º13 do retrocitado diploma. ----- 

                                                           
10 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública------------------------------------------------------------- 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio---------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão;------------------ 
11 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido.------------------------------------------------------------- 
12 Artigo 3º. Licença Municipal-------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

excepção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos 

casos de isenção expressamente previstos.---------------------------- 
13 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento-------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

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

a) Planta de localização;-------------------------------------------- 

b) Projecto da obra a efectuar, apresentado em quadruplicado;-------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos;---------------------------------------------------------- 
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A pretensão, construção de rede de distribuição de gás natural numa 

extensão de 850,00 ml, não se enquadra no n.º1 do artigo 13.º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, isto é  não respeita a ocupação de espaço público, por 

intervenção, no máximo de 10,00 m e com duração inferior a uma semana, 

pelo que carece de licenciamento municipal.-------------------------- 

O processo em causa encontra-se instruído nos termos da legislação em 

vigor com as necessárias adaptações conforme o disposto n.º 6.º14 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de Março. ----------------------------- 

O promotor teria de apresentar uma caução, face ao disposto no artigo 

11º15 e ponto 2 do artigo 5º16 do “Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Publico Municipal”, ------------------------------ 

A caução pode ser prestada através de garantia bancária, depósito 

bancário ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, que 

                                                           

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária;------------------------- 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar.------------- 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar:------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos;------------------- 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique;----------------- 

c) A data do início e conclusão da obra.----------------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações:- 

a) Pavimentos afectados: dimensões (comprimento e largura) e número 

de dias;------------------------------------------------------------ 

b) Tubagens: diâmetro e extensão;------------------------------------ 

c) Armários: área e número de meses da ocupação.--------------------- 
14 6.º Alvará de outras operações urbanísticas----------------------- 

O pedido de emissão de alvará referente a outras operações urbanísticas 

deve ser instruído com os elementos constantes dos números anteriores 

que se mostrem adequados ao tipo de operação.------------------------ 
15 Artigo 11º. Caução------------------------------------------------ 

1. A caução prevista no nº. 2, do artigo 5º, do presente Regulamento, 

destina-se a assegurar:---------------------------------------------- 

a) A boa execução das obras;----------------------------------------- 

b) O reembolso das despesas suportadas pela Câmara Municipal de Chaves 

em caso de substituição na execução das obras;----------------------- 

c) O ressarcimento por danos provocados durante a execução das obras.- 

2. A caução é prestada através de garantia bancária, depósito bancário 

ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, sob condição 

de actualização nos seguintes casos:--------------------------------- 

a) Reforço, por deliberação fundamentada, sempre que a mesma se mostre 

insuficiente para garantia de conclusão dos trabalhos, tenha havido 

prorrogação do prazo para conclusão das obras ou um agravamento 

relevante dos custos da obra em relação ao valor inicialmente 

orçamentado;-------------------------------------------------------- 

b) Redução, a requerimento do interessado, em conformidade com o 

andamento dos trabalhos.--------------------------------------------- 

3. O montante da caução será igual ao valor orçamentado para a obra 

ou trabalhos a realizar.--------------------------------------------- 
16 Artigo 5º. Deliberação-------------------------------------------- 

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar.-------------------------------------- 
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no caso concreto possui garantia bancaria, garantia n.º GAR/08304205, 

pelo que cumpre a legislação o disposto no n.º2 do artigo 11.º 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico 

Municipal”.--------------------------------------------------------- 

VI – Considerações da Proposta de Decisão---------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, foram analisados os elementos 

instrutórios do processo de modo a se poder quantificar os trabalhos 

resultantes das intervenções, quer no subsolo, quer ao nível dos 

pavimentos. -------------------------------------------------------- 

Da análise efetuada, verifica-se que a intervenção solicitada consiste 

na abertura e tapamento de vala, e reposição dos pavimentos.--------- 

Os aterros devem ficar devidamente compactados, de modo a prevenir e 

evitar qualquer assentamento no pavimento e garantir ou melhorar, 

assim as condições inicialmente existentes. Os remates de ligação com 

as zonas não intervencionadas devem ser devidamente executados, bem 

nivelados e com cortes retos, de modo a que o acabamento final fique 

o mais perfeito e enquadrado possível com o existente. -------------- 

Neste sentido, devem ser respeitadas todas as normas e decretos 

existentes sobre a forma de execução de cada um dos trabalhos, 

assegurar a validade dos respetivos seguros, bem como a forma de 

sinalização e segurança dos locais a intervir.----------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente:------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à construção de Rede de Distribuição de Gás 

Natural numa extensão aproximada de 850,00 ml, em Chaves.------------ 

VIII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de espaço Publico------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68.º do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e Tabela de Taxas 

Diversas, a aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com 

os seguintes mapas de medição:--------------------------------------- 

OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Publico e Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

publico-regime geral de ocupação de espaço 

publico   1,00 55,60 € 

 

 

 

 

55,60 € 

ARTIGO 18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 1,00 11,10 € 

 

 

 

 

11,10 € 

Subsecção IV 

Emissão de Titulo (alvará ou recibo de 

admissão)     
  

ARTIGO 66º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras     
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N.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou 

fração  
4,00 12,20 € 48,80 € 

  TOTAL      115,40 € 

 

IX – Considerações para emissão do título---------------------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

1 do art.º 717 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, no valor de 115,40 €.----------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela Duriensegás-Sociedade Distribuição 

de Gás Natural do Douro, S.A para os fins convenientes.-------------- 

Deverá, ainda dar-se conhecimento à Polícia de Segurança Pública da 

via que vai ser intervencionada com a passagem de ramais de ligação 

de gás, e que a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua 

execução. ---------------------------------------------------------- 

Comunique-se à empresa Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás 

Natural do Douro, S.A que no fim de cada ano civil, deverá apresentar 

em suporte informático devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, 

nos termos do n.º 3 do artigo 1318º do RMUE, a fim de ser remetido ao 

Sector de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro 

desta infraestrutura e para posterior cálculo da respetiva renda anual 

a ser paga pela empresa, de acordo com o disposto no nº8 do artigo 20º 

do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos.----------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09.04.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito elencados na 

presente informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

                                                           
17 Artigo 7º.Alvará-------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo de 

trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e desde 

que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução.----------- 
18.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e desenhadas) deverão também ser apresentados 

em suporte digital -— CD — nos seguintes termos:---------------------------- 

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

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

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

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

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

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

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

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

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

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

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

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

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

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

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

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

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

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/
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uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de ocupação do 

espaço público com vista à execução da Rede de Ligação de Gás nos 

locais referenciados no item “III- Localização da Rede de 

Distribuição”, deste documento, nos termos e para os efeitos descritos 

nos itens VI, VII e VIII desta peça escrita. Após a tomada de decisão 

atrás recomendada, dever-se-ão encetar os procedimentos previstos no 

item “IX – Condições para Emissão do Título”, deste documento.------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 

GÁS NATURAL – PROCESSO N.º 204/19 – DURIENSEGÁS, S.A. – RUA DA MÃE 

D’ÁGUA, 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 20.03.2019. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Antecedentes----------------------------------------------------- 

Por despacho da Secretária de Estado Adjunta do Ministério da Economia 

de 19 de julho de 2002, nos termos do nº 1 do artigo 13º do Decreto - 

Lei nº 374/89, de 25/10, alterado pelo Decreto-Lei nº 8/200, de 8/2, 

foi conferida à empresa DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás 

Natural do Douro, S.A, a licença para exploração de uma rede autónoma 

do Pólo de Consumo de Chaves – Licença para Exploração Nº RLA/01.---- 

Nos termos do Contrato de Licença entre o Estado Português e a 

Duriensegás, S.A, e tendo em conta o disposto no nº 1 do artigo 13º 

do Decreto -Lei nº 374/89, de 25 de Outubro, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto- Lei nº 8/2000, de 8 de Fevereiro, compete à 

Licenciada a Implantação e Exploração das Infraestruturas 

correspondentes á rede de distribuição.------------------------------ 

O objeto social da sociedade anónima supra referida consiste no 

aprovisionamento e na distribuição de gás natural e outros gases 

combustíveis canalizados em regime de serviço público, incluindo a 

construção e exploração de redes locais autónomas de distribuição e o 

aprovisionamento dessas infraestruturas e equipamentos para outras 

utilizações compatíveis, bem como o exercício de todas as atividades 

direta ou indiretamente relacionadas sem prejuízo do cumprimento das 

demais obrigações expressas na lei.---------------------------------- 

A Taxa de Ocupação do Subsolo no Setor do Gás Natural resulta da 

publicação da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que permitiu a 

criação de taxas direcionadas para a utilização e aproveitamento de 

bens do domínio público e privado municipal. Desta forma, foi dado um 

enquadramento legal da cobrança de taxa pela ocupação do subsolo às 

concessionárias de distribuição de gás.------------------------------ 

A DURIENSEGÁS – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A, 

possui garantia bancaria n.º GAR/08304205, a favor da Camara Municipal 

de Chaves, no valor de 30 800,00 euros, por forma a garantir a 

empreitada de “rede de ramais de gás natural no concelho de chaves”, 
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responsabilizando-se pela entrega de quaisquer importâncias que se 

tornem necessárias, até ao valor da garantia, se aquela entidade sua 

afiançada, por falta do cumprimento do seu contrato ou quaisquer 

compromissos assumidos em consequência do mesmo, com elas não entrar 

em devido tempo. ---------------------------------------------------- 

II-Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás Natural do Douro, S.A., 

através do requerimento n.º 550/19, vem solicitar a construção de Rede 

de Distribuição de Gás Natural numa extensão aproximada de 195,00 ml. 

III – Localização da Rede de Distribuição---------------------------- 

 
 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com as localizações constantes no processo, insere-se de 

acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- 

Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.1-Cidade de Chaves.-- 

4.2 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

4.2.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------ 

A construção dos ramais de gás, nos arruamentos supra referidos, estão 

isentos de controlo prévio, enquadra-se no preceituado na alínea 

enquadra-se no preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º19 do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE).-------------------------------------------------- 

4.2.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal--------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1   do artigo 3º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal.---------------------------------------- 

V – Análise Processual----------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

                                                           
19 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública------------------------------------------------------------- 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio---------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão;------------------ 
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promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão;- 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º20do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Camara 

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

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

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

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º21 Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.º22 do retrocitado diploma. ----- 

A pretensão, construção de rede de distribuição de gás natural numa 

extensão de 195,00 ml, não se enquadra no n.º1 do artigo 13.º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, isto é  não respeita a ocupação de espaço público, por 

                                                           
20 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido.------------------------------------------------------------- 
21 Artigo 3º. Licença Municipal-------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

excepção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos 

casos de isenção expressamente previstos.---------------------------- 
22 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento-------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

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

a) Planta de localização;-------------------------------------------- 

b) Projecto da obra a efectuar, apresentado em quadruplicado;-------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos;---------------------------------------------------------- 

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária;------------------------- 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar.------------- 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar:------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos;------------------- 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique;----------------- 

c) A data do início e conclusão da obra.----------------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afectados: dimensões (comprimento e largura) e número 

de dias;------------------------------------------------------------ 

b) Tubagens: diâmetro e extensão;------------------------------------ 

c) Armários: área e número de meses da ocupação.--------------------- 
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intervenção, no máximo de 10,00 m e com duração inferior a uma semana, 

pelo que carece de licenciamento municipal.-------------------------- 

O processo em causa encontra-se instruído nos termos da legislação em 

vigor com as necessárias adaptações conforme o disposto n.º 6.º23 da 

Portaria 216/2008, de 22 de 3 de Março. ----------------------------- 

O promotor teria de apresentar uma caução, face ao disposto no artigo 

11º24 e ponto 2 do artigo 5º25 do “Regulamento de Obras e Trabalhos no 

Subsolo do Domínio Publico Municipal”, ------------------------------ 

A caução pode ser prestada através de garantia bancária, depósito 

bancário ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, que 

no caso concreto possui garantia bancaria, garantia n.º GAR/08304205, 

pelo que cumpre a legislação o disposto no n.º2 do artigo 11.º 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico 

Municipal”.--------------------------------------------------------- 

VI – Considerações da Proposta de Decisão---------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, foram analisados os elementos 

instrutórios do processo de modo a se poder quantificar os trabalhos 

resultantes das intervenções, quer no subsolo, quer ao nível dos 

pavimentos. -------------------------------------------------------- 

Da análise efetuada, verifica-se que a intervenção solicitada consiste 

na abertura e tapamento de vala, e reposição dos pavimentos.--------- 

Os aterros devem ficar devidamente compactados, de modo a prevenir e 

evitar qualquer assentamento no pavimento e garantir ou melhorar, 

assim as condições inicialmente existentes. Os remates de ligação com 

as zonas não intervencionadas devem ser devidamente executados, bem 

nivelados e com cortes retos, de modo a que o acabamento final fique 

o mais perfeito e enquadrado possível com o existente. -------------- 

                                                           
23 6.º Alvará de outras operações urbanísticas----------------------- 

O pedido de emissão de alvará referente a outras operações urbanísticas 

deve ser instruído com os elementos constantes dos números anteriores 

que se mostrem adequados ao tipo de operação.------------------------ 
24 Artigo 11º. Caução------------------------------------------------ 

1. A caução prevista no nº. 2, do artigo 5º, do presente Regulamento, 

destina-se a assegurar:---------------------------------------------- 

a) A boa execução das obras;----------------------------------------- 

b) O reembolso das despesas suportadas pela Câmara Municipal de Chaves 

em caso de substituição na execução das obras;----------------------- 

c) O ressarcimento por danos provocados durante a execução das obras. 

2. A caução é prestada através de garantia bancária, depósito bancário 

ou seguro-caução a favor da Câmara Municipal de Chaves, sob condição 

de actualização nos seguintes casos:--------------------------------- 

a) Reforço, por deliberação fundamentada, sempre que a mesma se mostre 

insuficiente para garantia de conclusão dos trabalhos, tenha havido 

prorrogação do prazo para conclusão das obras ou um agravamento 

relevante dos custos da obra em relação ao valor inicialmente 

orçamentado;-------------------------------------------------------- 

b) Redução, a requerimento do interessado, em conformidade com o 

andamento dos trabalhos.--------------------------------------------- 

3. O montante da caução será igual ao valor orçamentado para a obra 

ou trabalhos a realizar.--------------------------------------------- 
25 Artigo 5º. Deliberação-------------------------------------------- 

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar.-------------------------------------- 
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Neste sentido, devem ser respeitadas todas as normas e decretos 

existentes sobre a forma de execução de cada um dos trabalhos, 

assegurar a validade dos respetivos seguros, bem como a forma de 

sinalização e segurança dos locais a intervir.----------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente:------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à construção de Rede de Distribuição de Gás 

Natural numa extensão aproximada de 195,00 ml, em Chaves.------------ 

VIII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de espaço Publico------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68.º do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e Tabela de Taxas 

Diversas, a aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com 

os seguintes mapas de medição:--------------------------------------- 

OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Publico e Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

publico-regime geral de ocupação de espaço 

publico   1,00 55,60 € 

 

 

 

 

55,60 € 

ARTIGO 18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 1,00 11,10 € 

 

 

 

 

11,10 € 

Subsecção IV 

Emissão de Titulo (alvará ou recibo de 

admissão)     
  

ARTIGO 66º 

Licença ou admissão de comunicação previa em 

obras     

  

 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou 

fração  
1,00 12,20 € 12,20 € 

  TOTAL      78,90 € 

 

IX – Considerações para emissão do título---------------------------- 

Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas, previstas no n.º 

1 do art.º 726 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal, no valor de 78,90 €.------------------------------ 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela Duriensegás-Sociedade Distribuição 

de Gás Natural do Douro, S.A para os fins convenientes.-------------- 

Deverá, ainda dar-se conhecimento à Polícia de Segurança Pública da 

via que vai ser intervencionada com a passagem de ramais de ligação 

                                                           
26 Artigo 7º.Alvará-------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves emite o alvará de licença no prazo de 

trinta dias a contar da data de apresentação do requerimento e desde 

que se encontrem pagas as taxas devidas e prestada caução.----------- 
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de gás, e que a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua 

execução. ---------------------------------------------------------- 

Comunique-se à empresa Duriensegás-Sociedade Distribuição de Gás 

Natural do Douro, S.A que no fim de cada ano civil, deverá apresentar 

em suporte informático devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, 

nos termos do n.º 3 do artigo 1327º do RMUE, a fim de ser remetido ao 

Sector de Sistemas de Informação Geográfica para efeitos de cadastro 

desta infraestrutura e para posterior cálculo da respetiva renda anual 

a ser paga pela empresa, de acordo com o disposto no nº8 do artigo 20º 

do Regulamento de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento 

Diversos.----------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09.04.2019:--------------- 

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 ocupação do 

espaço público com vista à execução da Rede de Ligação de Gás no local 

referenciado no item “III- Localização da Rede de Distribuição”, deste 

documento, nos termos e para os efeitos descritos nos itens VI, VII e 

VIII desta peça escrita. Após a tomada de decisão atrás recomendada, 

dever-se-ão encetar as diligências preconizadas no item “IX – 

Condições para Emissão do Título”, deste documento.------------------ 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

                                                           
27.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e desenhadas) deverão também ser apresentados 

em suporte digital — CD — nos seguintes termos:---------------------------- 

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

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

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

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

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

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

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

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

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

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

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

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

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

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

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

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

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

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/
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3.12. PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓTICA EM INFRAESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS 

EXISTENTES, PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – PROCESSO N.º 277/19 – 

PROEF – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. – RUA ARTUR MARIA AFONSO E AV. NUNO 

ÁLVARES, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS 

DATADA DE 05.04.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

A  Vodafone Portugal, Comunicações, S.A., apresenta sob requerimento 

n.º745/19, na qualidade de requerente e representada pelo Sr. Eurico 

Ferreira28, vem solicitar a obtenção da autorização de ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente a passagem de cabo de fibra otica em infraestruturas 

subterrâneas existentes, e ocupação da via publica para execução dos 

mesmos. A previsão para a realização dos trabalhos é de 4 semanas.--- 

Assim, comunica a esta edilidade que pretende efetuar a realização dos 

trabalhos acima referidos, nas seguintes vias de acesso da cidade de 

Chaves:------------------------------------------------------------- 

Freguesias Localização/Arruamentos 

Cabo de fibra otica 

Extensão (ml)  

CVP 

(unidades) 

Santa Maria Maior  Av. Nuno Alvares 244 
5 

Santa Maria Maior  Rua Artur Maria Afonso  78 
1 

 

II-Enquadramento da pretensão---------------------------------------- 

2.1-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal----------------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 329º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal.---------------------------------------- 

2.2-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)--------- 

A passagem de cabos em infraestruturas pré-existentes de 

Telecomunicações, está sujeita a licença administrativa nos termos do 

disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 4º do RJUE.------------------ 

2.3-No regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 92/2017, de 31/7.------------------------------------- 

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada têm 

enquadramento legal nos termos do disposto no artigo 13º do Decreto-

Lei nº 92/2017, de 31/7.--------------------------------------------- 

III – Considerações da proposta de decisão--------------------------- 

                                                           
28 Representante da PROEF GROUP-------------------------------------- 
29 Artigo 3º. Licença Municipal-------------------------------------- 

1. A realização de obras e trabalhos no subsolo do domínio público 

municipal do concelho de Chaves carece de licença municipal, com 

excepção do disposto no artigo 13º. do presente Regulamento e dos 

casos de isenção expressamente previstos.---------------------------- 

2. A instalação e funcionamento das infra-estruturas das empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas estão sujeitos 

ao procedimento estabelecido nos artigos 35º e 36º, do Decreto – Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, com as devidas adaptações.-- 
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Para cumprimento do solicitado e da análise efetuada, verifica-se que 

a intervenção consiste na passagem de cabo de fibra otica em 

infraestruturas subterrâneas existentes.----------------------------- 

A realização dos trabalhos solicitados deve observar as normas legais 

e regulamentares aplicáveis, nomeadamente do regime jurídico aplicável 

á gestão de resíduos de construção e demolição e as normas técnicas 

de construção.------------------------------------------------------ 

De modo a garantir a reposição das condições existentes, e reparação 

de eventuais danos causados na sequência dos trabalhos propostos, foi 

estimado o valor de 1000,00€ ( mil euros), não incluindo o IVA, para 

apresentação de caução por parte do requerente, conforme o previsto 

no n.º 2 do  artigo 5.º30 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal. --------------------------------------- 

Serviu como base, para cálculo da respetiva caução, a natureza dos 

trabalhos, a especificidade dos mesmos e ainda a fórmula e critérios 

que se utilizam em pedidos com obras similares. --------------------- 

O processo n.º 277/19 está devidamente instruído, face ao disposto no 

artigo 4º31 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

Considerando que a execução dos trabalhos - a passagem de cabo de 

fibra otica em infraestruturas subterrâneas existentes-, é proibida a 

interferência nas redes existentes, conforme o preceituado no n.1 do 

artigo 15.32º Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal.-------------------------------------------------- 

                                                           
30 Artigo 5º. Deliberação-------------------------------------------- 

2. Com o deferimento do pedido de licenciamento a Câmara Municipal de 

Chaves fixa as condições técnicas que entenda necessárias observar 

para a execução da obra ou trabalhos, o prazo para a sua conclusão e 

o montante da caução a prestar.-------------------------------------- 
31 Artigo 4º Instrução do pedido de licenciamento-------------------- 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, sob a forma de requerimento e é instruído com os 

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

a) Planta de localização;-------------------------------------------- 

b) Projecto da obra a efectuar, apresentado em quadruplicado;-------- 

c) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos 

projectos;---------------------------------------------------------- 

d) Plano de segurança da obra que incluirá, sempre que necessário, 

plano de alteração da circulação rodoviária;------------------------- 

e) Orçamento correspondente ao valor da obra a efectuar.------------- 

2. No requerimento previsto no número anterior deverão 

obrigatoriamente constar:------------------------------------------- 

a) O prazo previsto para a execução dos trabalhos;------------------- 

b) O faseamento dos trabalhos, quando se justifique;----------------- 

c) A data do início e conclusão da obra.----------------------------- 

b) Tubagens: diâmetro e extensão;------------------------------------ 

c) Armários: área e número de meses da ocupação. -------------------- 

3. No caso em que seja exigível o prévio pagamento de taxas, o pedido 

de licenciamento deve ainda ser acompanhado das seguintes indicações: 

a) Pavimentos afectados: dimensões (comprimento e largura) e número 

de dias;------------------------------------------------------------ 
32 Artigo 15º Proibição de interferência em outras redes------------- 

1. Na execução dos trabalhos não é permitida qualquer interferência 

nas redes sob a responsabilidade de terceiras entidades, sem a prévia 

autorização destas.------------------------------------------------- 
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Informa-se que quaisquer danos provocados durante a execução dos 

trabalhos, deverão ser substituídos ou reparados com a maior brevidade 

possível.----------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, salvo melhor opinião, não se vê qualquer inconveniente 

no deferimento do presente pedido de autorização/licença, propondo-se 

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

i) - O Requerente deve apresentar uma caução no valor de 1000,00€, de 

acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 5º e artigo 11º do “Regulamento 

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico Municipal”;------- 

ii) - Deve ser previamente informada a Divisão de Obras Publicas da 

data de início e da planificação dos trabalhos propostos. ----------- 

iii) – Deverá proceder ao pagamento de taxas correspondentes.-------- 

IV – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e demais legislação supra referida, 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 seja praticada decisão consubstanciada 

no deferimento do pedido de licenciamento para ocupação do espaço de 

domínio público passagem de cabo de fibra otica em infraestruturas 

subterrâneas existentes, conforme o solicitado no requerimento nº 

745/19;------------------------------------------------------------- 

4.2-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de licenciamento 

para ocupação do espaço de domínio público, o alvará de licença deverá 

ser emitido, no prazo de 30 dias, nos termos do nº 2 do artigo 7º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, após a interessada proceder ao pagamento das taxas devidas 

e à prestação da caução.---------------------------------------------                                                                                                                  

V – Das Taxas Devidas pela Ocupação de espaço Publico---------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:- 

 

OCUPAÇÃO DE SOLO 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção I 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo 

e Subsolo de Domínio Publico e 

Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de 

ocupação de espaço publico  1,00 54,00 € 

 

 

54,00 € 

Subsecção 

III Ocupação do Solo e Subsolo     
  

ARTIGO 21º 

Ocupação da Via Publica por 

motivos de obras     

  

 Alínea a) Por cada período de 30 dias  

           

1,00 
3,20 € 3,20 € 

  TOTAL      57,20 € 

 

 

VI – Considerações após a emissão do título-------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Publicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela Vodafone Portugal, Comunicações, 

S.A., para fiscalização da obra.------------------------------------- 
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Deverá, ainda dar-se conhecimento à Polícia de Segurança Pública das 

vias que vão ser intervencionadas com a passagem de cabo de fibra 

otica, e que a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua 

execução. ---------------------------------------------------------- 

Comunique-se à empresa Vodafone Portugal, Comunicações, S.A., que no 

fim de cada ano civil, deverá apresentar em suporte informático 

devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, nos termos do n.º 3 

do artigo 1333º do RMUE, a fim de ser remetido ao Sector de Sistemas 

de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta infraestrutura 

e para posterior cálculo da respetiva renda anual a ser paga pela 

empresa, de acordo com o disposto no nº8 do artigo 20º do Regulamento 

de Taxas de “Serviços, Atividades e Licenciamento Diversos.---------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 05.04.2019:--------------- 

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 ocupação de 

espaço de domínio público, com vista à passagem de cabos de fibra 

ótica em infraestruturas de telecomunicações existentes nas artérias 

da cidade de Chaves mencionadas neste documento, nos termos e para os 

efeitos expressos nos itens III, IV, V e VI, do mesmo.--------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

                                                           
33.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e desenhadas) deverão também ser apresentados 

em suporte digital — CD — nos seguintes termos:---------------------------- 

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

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

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

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

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

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

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

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

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

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

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

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

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

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

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

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

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

 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/
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3.13. CADUCIDADE NOS PRECISOS TERMOS DO N.º 6, DO ARTIGO 20.º E DO N.º 

2 DO ARTIGO 71.º, DO D.L. N.º 555/99, 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS 

ALTERAÇÕES – 80/SAA/19 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 04.04.2019.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Vários processos que deram entrada nestes serviços, e que foram 

analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo sempre 

em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas como não tiveram 

a sequência normal, foram presentes, no passado dia 21/01/2019 e 

09/06/2016 em reunião do Executivo Municipal, com vista a ser declarada 

a caducidade do processo, à luz do disposto no n.º 2, do artigo 71.º, 

do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, considerando 

que não foi requerida a emissão do respetivo alvará.----------------- 

No mesmo sentido, ser declarada a caducidade do processo, à luz do 

disposto do n.º 6, do artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e demais alterações, considerando que não houve a 

apresentação dos projetos de especialidades e outros estudos, no prazo 

de seis meses a contar da notificação do ato que aprovou o projeto de 

arquitetura.-------------------------------------------------------- 

2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

Considerando que a caducidade deve ser declarada pela Câmara 

Municipal, sujeita a audiência dos interessados, à luz do disposto no 

n.º 5, do artigo 71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais 

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

A deliberação que recaiu sobre os vários pedidos mencionados no ponto 

1, foi dada a conhecer, através de competente notificação, aos 

interessados para, querendo e num prazo de 10 dias úteis e por escrito 

virem a processo, em sede de audiência dos interessados, nos termos 

do Código do Procedimento Administrativo, dizer o que se lhe oferecer 

sobre o presente sentido de decisão.--------------------------------- 

Decorrido esse prazo, nada foi acrescentado, aos processos, por parte 

dos interessados, que viesse a alterar o sentido da decisão tomada 

pelo Órgão Executivo.------------------------------------------------ 

3- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

Assim, propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara 

Municipal os processos abaixo indicados, com vista a se tornar agora 

definitivo o sentido de decisão, consubstanciada na declaração da 

caducidade dos pedidos de emissão de alvará apresentados junto deste 

Município:---------------------------------------------------------- 

a) por não ter sido requerida a emissão do respetivo alvará, nos 

precisos termos do n.º 2, do artigo 71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 

de dezembro e ulteriores alterações:--------------------------------- 

 
Nome Processo Local da obra 

Francisca Joana Nascimento Pita 456/15 Lugar de Chão do Senhor - Vilar de Nantes 

Cândido  Ramos Rodrigues 315/14 Lote 50 Loteamento  5/81 - União das 

Freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge 

Gilberto Veras Rodrigues 44/15 Lugar do Telheiro, Rua do Padrão - Vilar 

de Nantes 

Alberto Manuel Rodrigues Silva 595/14 Rua 25 de Abril - Outeiro Jusão 

Alain Jean André Nouvel 143/15 Lugar de Ponte - Lagarelhos 

João Carlos Pereira Da Costa 761/16 Rua Central - Couto de Ervededo 



                                                                F. 285 

                                                                  _____________________ 
 

Mónica Calvão 003/11 Campo Queimado - Outeiro Seco 

João Maria Da Silva Pereira 645/99  Rua Duarte D'armas, Lote 35, Alto da Forca 

Nuno Biriato Dos Anjos Valente 584/15 São Martinho, Largo do Birro - Faiões 

José Fernando De Carvalho Montanha 177/15 Lugar do Peso - Bóbeda 

Patrick Mendes de Freitas 99/16 Lameiro Do Ferreiro - Vilas Boas 

 

b) pela falta de apresentação dos projetos de especialidades e 

outros estudos, no prazo de seis meses a contar da notificação do ato 

que aprovou o projeto de arquitetura, nos precisos termos do disposto 

do n.º 6, do artigo 20.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

demais alterações:-------------------------------------------------- 

 
Nome Processo Local da obra 

Comissão da Fabrica da Igreja de Bustelo 357/09 Rua Principal, Bairro do Cabo - Bustelo 

Associação Centro Social S. João Batista 87/09 Cimo de Vila da Castanheira 

Matine Fernandes Carvalhais 612/14 Lugar de Barreiro - Cando - Valdanta 

Santa Casa da Misericórdia de Chaves 131/09 Lugar de Vale de Cerdeira de Cima - Vilela 

do Tâmega 

Luís Manuel Alves Martins 428/11 Lugar das Lages - Santo António de Monforte 

Eduardo Barros Vidal 226/06 Avenida da Cocanha, Zona Industrial - 

Outeiro Seco 

Tiago Martins Neto 320/04 Fonte da Carvalha - Valdanta 

Nuno Miguel Rodrigues Pereira 754/13 Lugar de Quadrelas de Cima - Cimo de Vila 

da Castanheira 

Manuel Armando Gonçalves Magalhães 642/17 Lugar da Jinjeira - Anelhe 

 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.04.2019:--------------- 

Visto. Atentas as razões de facto e de direito alegadas nesta 

informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente à declaração de caducidade das licença para 

a realização das operações urbanísticas elencadas no item “3 – PROPOSTA 

DE DECISÃO”, deste documento.---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.08. ------------------------------------- 

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 2019.04.09. ---------------- 

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. CADUCIDADE, NOS TERMOS DO N.º 2, DO ARTIGO 71º, DO D.L. N.º 

555/99, 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES - 87/SAA/19 - INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA 

PAULA DIAS DATADA DE 05.04.2019. ------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Existem diversos processos que deram entrada nestes serviços, e que 

foram analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo 

sempre em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não 

tiveram a sequência normal.------------------------------------------ 
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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, em diversos processos, todos abaixo identificados na 

presente informação, cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido para os efeitos legais.---------------------------------- 

Propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara Municipal os 

processos abaixo, com vista a ser declarada a caducidade dos respetivos 

processos, nos precisos termos do n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores alterações e a 

consequente cessação das operações urbanísticas, a saber:------------ 

 
Nome Proc.º Local da obra 

Victor Hugo Dias Silva 592/16 Lugar de Cortinha de Cima, Rua 

Principal - Sesmil 

Luís Manuel Alves Martins 380/14 Lugar de Lages - Santo António de 

Monforte 

Maria Rosa Lopes Sanches 196/17 Largo da Capela - Santo Estêvão 

Ana Paula Pinto Teixeira Alves 14/17 Lugar da Serra, Valverde -  Vidago 

VMPS - Águas e Turismo S.A. 226/07 Parque de Vidago - Vidago 

Manuel Lopes Lima 781/17 Lugar de Eira Velha - Vilar de Izeu 

Leonor Jesus Carneiro Barreiro 722/17 Lugar do Carqueijal - Cando 

Jucilene Bispo Santos Oliveira Maurer 128/17 Lugar de Rigueiras - Faiões 

 

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, segundo o n.º 5, do referido artigo 71º do 

RJUE, dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, 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.-------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.04.2019:--------------- 

Visto. Atentas as razões de facto e de direito alegadas nesta 

informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente à declaração de caducidade das licença para 

a realização das operações urbanísticas elencadas no item “3 – PROPOSTA 

DE DECISÃO”, deste documento.---------------------------------------- 

Neste contexto, dever-se-á, de seguida, notificar os titulares dos 

referidos processos administrativos, nos termos do preceituado no n.º 

5, do artigo 71º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

para, querendo, virem a processo, num prazo de 10 dias, dizerem o que 

se lhes oferecer, sobre o sentido do projecto de decisão acima pré-

anunciado.---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.08. ------------------------------------- 
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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 2019.04.09. ---------------- 

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

 

 

3.15. CADUCIDADE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO, NOS TERMOS DO N.º 6, 

DO ARTIGO 20.º DO D.L. N.º 555/99, 16 DE DEZEMBRO E DEMAIS ALTERAÇÕES 

– 89/SAA/2019 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 05.04.2019. --- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Existem diversos processos que deram entrada nestes serviços, e que 

foram analisados tecnicamente, em tempo oportuno e caso a caso, tendo 

sempre em conta o enquadramento legal para cada um deles, mas que não 

tiveram a sequência normal.------------------------------------------ 

2- ENQUADRAMENTO---------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 4, do artigo 20º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e demais alterações, o interessado deve apresentar os 

projetos de especialidades, mas destes e outros estudos necessários à 

execução da obra no prazo de seis meses a contar da notificação do ato 

que aprovou o projeto de arquitetura ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida nos termos do n.º 5, do mesmo artigo, implica a 

suspensão do processo de licenciamento pelo período máximo de 6 meses, 

findo o qual é declarada a sua caducidade, após audiência prévia dos 

interessados, à luz do disposto no nº 6 do referido artigo 20º.------ 

3- ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------- 

Verificou-se que, dos vários pedidos abaixo identificados, cujo teor 

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

e dentro do prazo que a lei determina para apresentarem os projetos 

das especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, 

não foi dado, até à presente data, cumprimento ao despacho superior 

que aprovou os projetos de arquitetura.------------------------------ 

Posto isto, propõe-se que sejam submetidos a deliberação de Câmara 

Municipal os processos de licenciamento abaixo indicados, com vista a 

ser declarada a sua caducidade, nos precisos termos do n.º 6, do artigo 

20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e ulteriores 

alterações, a saber:------------------------------------------------- 

 
Nome Processo Local da obra 

Vidagustermas - Associação Para o 

Desenvolvimento Termal e Turístico de 

Vidago 

439/18 Rua Padre Raimundo Peres - Vidago 

Rustica Harmonia - Produção e Serviços 

Agrícolas Lda. 

568/18 Lugar de Carreira Meada de Cima - 

Loivos 

Amável da Silva Fernandes 451/18 Torquel - Mairos 

José Manuel Martins Gomes 383/16 Lugar de Vale de Sebes - Vila Mêa Da 

Raia 

José Nascimento Pimentel Batanete 143/17 Av. D. Afonso Duque de Bragança, 

Caneiro - União das Freguesias da 

Madalena e Samaiões 

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, segundo o n.º 5, do referido artigo do RJUE, 

dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, o que se lhe 
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oferecer sobre o presente sentido de decisão, à luz do disposto no 

artigo 121.º e seguintes do C.P.A.----------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 02.12.2017:--------------- 

Visto. Atentas as razões de facto e de direito alegadas nesta 

informação, sou a propor que superiormente sejam proferidos 

competentes despachos no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente à declaração de caducidade das licença para 

a realização das operações urbanísticas elencadas no item “3 – PROPOSTA 

DE DECISÃO”, deste documento.---------------------------------------- 

Neste contexto, dever-se-á, de seguida, notificar os titulares dos 

referidos processos administrativos, nos termos do preceituado nos 

artigos 120º e 121º, do Código de Procedimento Administrativo para, 

querendo, virem a processo, num prazo de 10 dias, dizerem o que se lhe 

oferecer, sobre o sentido do projecto de decisão acima pré-anunciado.- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.08. ------------------------------------- 

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 2019.04.09. ---------------- 

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. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLETIVA, APRESENTAÇÃO DE 

TELAS FINAIS (ARRANJOS EXTERIORES) – PROCESSO N.º 297/01 – IDALINA 

SEVIVAS TEIXEIRA – LUGAR DE QUINTELA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 

27.03.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Pretensão:----------------------------------------------------- 

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 228/19, 

de 28 de Janeiro, apresenta as telas finais da arquitetura (arranjos 

exteriores), referentes às alterações levadas a efeito no decorrer da 

obra de execução das infraestruturas e nos termos do acordo celebrado 

entre o município e o promotor, no âmbito do processo de licenciamento 

de um edifício de habitação coletiva, sito no Lugar da Quintela- Santa 

Cruz, Proc.º n.º 297/01.--------------------------------------------- 

1.2- Localização---------------------------------------------------- 

O edifício em causa localiza-se no Lugar da Quintela- Santa Cruz, 

Freguesia de Outeiro Seco em Chaves.--------------------------------- 

II – ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 

Aos 12/05/2003 foi celebrado acordo para a realização de obras sob 

condição de deferimento de pedido de obras particular, obras essas a 

integrar no domínio público municipal, com vista a garantir a boa 

execução e orçamentadas no valor de 43 688,93 €.--------------------- 

A 27/05/2003 foi emitido o alvará de licença de obras n.º 214/03 

referente a um prédio de habitação coletiva e comercio composto por 7 

pisos (2 abaixo da cota de soleira). Possui ainda alterações ao 

projeto, alvará n.º 142/08.------------------------------------------ 
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A 06/04/2005 foi emitida a certidão de propriedade horizontal.------- 

Através do requerimento n.º 809/17 a Srª Idalina Sevivas Teixeira veio 

solicitar a receção provisória das obras e libertação de caução no 

valor de 43 688,93 €. Mais se informa que houve alterações no decorrer 

das obras. Alterações, essas, que se encontram descritas no 

retrocitado requerimento (folha n.º 1654 do respetivo processo), as 

quais foram objeto de acordo, provavelmente verbal, com o Sr. Vereador 

Arquiteto Penas, em substituir alguns equipamentos bem como a gestão 

do espaço, passando este a estar vedado. Sobre este requerimento recaiu 

a informação técnica de 07/07/2017, na qual é convocada a respetiva 

vistoria.----------------------------------------------------------- 

Assim, a comissão de vistorias elaborou o auto a 01/08/2017, no qual 

se menciona que as obras de urbanização levadas a efeito no âmbito da 

edificação do prédio de habitação coletiva, não se encontravam 

executadas de acordo com os projetos aprovados e licenciados, pelo que 

foi indeferido o pedido de restituição da caução solicitada, 

informação técnica de 02/08/2017.------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 930/18, de 10 de Maio, a Srª Idalina 

Sevivas Teixeira veio solicitar novamente a receção provisória das 

obras e libertação de caução no valor de 43 688,93 €.---------------- 

Através do requerimento n.º 1932/18, de 14 de Setembro, a Srª Idalina 

Sevivas Teixeira veio apresentar o NIB bancário para a restituição da 

caução.------------------------------------------------------------- 

A Srª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 2329/18, 

de 7 de Novembro, veio solicitar o agendamento de uma reunião com 

vista à libertação de caução. Sobre este requerimento recaiu a 

informação técnica de 04/01/2019.------------------------------------ 

O processo em causa, foi-me remetido para conveniente informação. 

Assim, agendou-se uma reunião a 22/01/2019, com o promotor, Sr. 

Guilhermino Nóbrega, Dr. Luís Areias, Eng. José Armindo, e Conceição 

Martins. Dessa reunião o promotor acordou que iria apresentar os 

projetos de alterações em conformidade com o existente no local. ---- 

III – CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO-------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 228/19, apresenta a 

planta de arranjos exteriores/tela final, de acordo com o existente 

no local. Informa ainda que as alterações levadas a efeito destinavam-

se a garantir segurança e evitar o vandalismo do equipamento, dado que 

o edifício fica fora do núcleo urbano de Santa Cruz.----------------- 

Pela análise da planta de arranjos exteriores/arquitetura verifica-se 

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

1- Eliminação do parque infantil, sendo este substituído por uma zona 

de lazer e de estar, fechada e para uso dos condóminos.-------------- 

2- A zona de lazer é vedada ao público em geral, só tem o uso os 

condomínios, pelo que, nesse contexto, este espaço deixaria de ser 

público e passaria a ser privado. ----------------------------------- 

3- A planta de arranjos exteriores/alterações apresentada, nada tem a 

ver com a planta existente, tanto na sua delimitação, como no uso 

agora proposto, bem como não representa a baia de estacionamento ali 

definida.----------------------------------------------------------- 

IV – CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------- 

Considerando que consta do processo n.º 297/01 um acordo, para a 

realização de obras sob condição de deferimento de pedido de obras 

particular, nos termos do n.º4 e 5 do artigo 63.º do Dec-lei n.º 

445/91, o qual tem como finalidade a garantia da boa e regular execução 

de todas as infraestruturas urbanísticas de apoio prédio de habitação 

coletiva.----------------------------------------------------------- 
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Considerando que no âmbito da empreitada, levada efeito pelo 

Município, da obra de “Pavimentação da Rua Alípio Oliveira – Santa 

Cruz” consubstanciava a execução de obras de urbanização contempladas 

no acordo celebrado em 2003 pelo Município e pela Sr.ª Idalina Sevivas 

Teixeira.----------------------------------------------------------- 

Considerando que o Município tomou a responsabilidade da realização 

direta dos trabalhos, com a adjudicação à empresa “Anteros 

Empreitadas, sociedade de Construção e Obras Publicas, S.A.”  ------- 

Considerando que os edifícios titulados pelos alvarás de licença de 

obras n.º 214/03 e n.º142/06 não se encontravam à data de execução da 

referida empreitada, todos edificados, foi então decidido pavimentar 

apenas os passeios envolventes dos blocos concluídos, conforme 

informação técnica produzida a 29/09/2006, na qual refere que foram 

executados os trabalhos referentes à pavimentação de passeios da 

envolvente aos edifícios concluídos, no valor de 17 948,57€ (valor 

referido pela DOP).-------------------------------------------------- 

Considerando que o Município teve encargos financeiros no valor de 17 

948,57€ pela execução de parte das obras que fazia parte do acordo, 

obras que se reportam à execução de passeios da envolvente aos 

edifícios concluídos;----------------------------------------------- 

Considerando que não foram executados todos os trabalhos previstos no 

contrato de empreitada, porque não se encontravam concluídas as obras 

de edificação de todos os blocos, o promotor levou a efeito as obras 

que faltavam executar, por sua conta. ------------------------------- 

Considera-se assim, que ao valor total da caução, que consta nesta 

edilidade, deverão ser subtraídos os encargos financeiros que o 

Município executou no âmbito da referida empreitada. ---------------- 

Neste enfoque, o promotor veio através dos requerimentos n.º 809/17, 

930/18 e 2329/18, solicitar a restituição da caução, caução essa, que 

não poderá ser restituída no valor global de 43 688,93 €, dado que o 

Município executou parte da obra no valor de 17 948,57€, pelo que a 

caução a restituir será de 25 740,36 € (43 688,93 - 17 948,57 = 25 

740,36 €).---------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em atenção o solicitado pelo promotor através 

do requerimento n.º 228/19, - aprovação das alterações/telas finais 

(arranjos exteriores) - levadas a efeito no decorrer da execução das 

obras de urbanização tituladas pelos alvarás n.º 214/03 e n.º142/06 e 

aditamento n.º 8/18 cumpre informar que:----------------------------- 

1- Relativamente ao projeto de alterações apresentadas- arranjos 

exteriores – merecem parecer desfavorável,- em virtude de não ter sido 

cumprido o estabelecido no acordo para a realização de obras sob 

condição de deferimento de pedido de obras particular, nos termos do 

n.º4 e 5 do artigo 63.º do Dec-lei n.º 445/91;----------------------- 

2- A eliminação do parque infantil aprovado e que consta da planta de 

arranjos exteriores titulados pelos alvarás n.º 214/03 e n.º142/06 e 

aditamento n.º 8/18, merece parecer desfavorável, em virtude da nova 

proposta de arranjos exteriores propor:------------------------------ 

2.1- Uma zona de lazer vedado ao acesso público;--------------------- 

2.2- A baia de estacionamento prevista na Rua Capitão Alípio de 

Oliveira ter sido eliminada;----------------------------------------- 

2.3- A delimitação da área onde estava previsto o parque infantil não 

respeitar a planta existente;---------------------------------------- 

3- Os projetos de especialidades, nomeadamente a rede de 

telecomunicações e elétrica não estão retratados nos projetos 

licenciados;-------------------------------------------------------- 

4- Relativamente à restituição da caução, informa-se o promotor que o 

valor a ser restituído importa no valor de 25 740,36 €. A sua 
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restituição só poderá ser efetuada após a emissão do aditamento aos 

alvarás n.º 214/03 e n.º142/06 e aditamento n.º 8/18, bem como se 

verifique, que as obras de urbanização (arranjos exteriores) se 

encontram executadas em conformidade com os respetivos projetos 

licenciados.-------------------------------------------------------- 

5- Dado que a Zona de lazer proposta tem o acesso vedado ao público, 

não poderá o proponente considerar esta zona como área de cedência 

para espaço publico, em virtude de o uso ser para os condóminos do 

edifício em causa.--------------------------------------------------- 

V – PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de facto e de 

direito, julgo, salvo melhor opinião que a decisão deverá ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de:-------------------------------------------------- 

1- Relativamente ao projeto de alterações apresentadas- arranjos 

exteriores – merecem parecer desfavorável,- em virtude de não ter sido 

cumprido o estabelecido no acordo para a realização de obras sob 

condição de deferimento de pedido de obras particular, nos termos do 

n.º4 e 5 do artigo 63.º do Dec-lei n.º 445/91;----------------------- 

2- A eliminação do parque infantil aprovado e que consta da planta de 

arranjos exteriores titulados pelos alvarás n.º 214/03 e n.º142/06 e 

aditamento n.º 8/18, merece parecer desfavorável, em virtude de a nova 

proposta – zona de lazer – não se encontrar de acesso ao público, bem 

como a sua delimitação não respeita a planta existente, e ainda a 

eliminação de lugares de estacionamento;----------------------------- 

3- Relativamente à restituição da caução, informa-se que o valor a ser 

restituído ao promotor importa no valor de 25 740,36 €. A sua 

restituição só poderá ser efetuada:---------------------------------- 

3.1 - Após aprovação das alterações;--------------------------------- 

3.2- Execução das obras de urbanização em conformidade com os projetos 

aprovados;---------------------------------------------------------- 

4- Deverá o proponente, apresentar o projeto de arquitetura e 

especialidades, de acordo com o existente no local e respeitando as 

áreas de domínio publico cedidas no âmbito do acordo, para a realização 

de obras sob condição de deferimento de pedido de obras particular, 

nos termos do n.º4 e 5 do artigo 63.º do Dec-lei n.º 445/91, o qual 

tem como finalidade a garantia da boa e regular execução de todas as 

infraestruturas urbanísticas de apoio prédio de habitação coletiva.-- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.04.2019:--------------- 

Visto. Atentos os motivos enunciados no item “V – Proposta de Decisão” 

da 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 recepção das obras de urbanização formulado 

pelo requerente.---------------------------------------------------- 

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 sobre o sentido do projecto de decisão 

acima pré-anunciado.------------------------------------------------ 
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PEDIDO 

DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 34/19 – FELINTA DE SOUSA ALVES – RUA 

RAINHA D. MAFALDA, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA 

DATADA DE 05.04.2019. ----------------------------------------------- 

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 98/18, referente ao processo n.º 

34/19, a Sr.ª Felinta de Sousa Alves, na qualidade de proprietária, 

solicita, um pedido de aprovação de projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das 

obras de ampliação34 de um edifício, com alvará de licença inicial n.º 

677/90 e da construção35 de anexo, localizados na rua Rainha D. Mafalda, 

estrada de Valpaços, freguesias de 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 693,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 939 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 935/19960822, da freguesia de Vilar de Nantes.-------------

2 – ANTECEDENTES-----------------------------------------------------

2.1- Alvará de Licença n.º 677/80, para “construção de um prédio de 

habitação, de r/chão e andar (2 habitações), com a área de 793,00 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).-------------------------

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação--------------

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º - A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de ampliação de uma habitação e da construção de anexo.----

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial-------------------------

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves, 

de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal.-

                                                           
34 «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; --------------------------------------------------------- 
35 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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4.2.2- Segundo a planta de condicionantes n.º47A do PDM, sobre o prédio 

impende uma servidão aeronáutica relativa ao Aeródromo de Chaves, uma 

servidão relativa á estrada nacional 213. O prédio insere-se ainda em 

área do Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves (AHVCH).-----

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------

5.1- A requerente pretende a legalização da ampliação de um edifício, 

a construção de um anexo e a mudança de uso do r/chão do edifício de 

armazém para comércio. O edifício, possui dois pisos e uma área bruta 

de construção de 469,31 m2 (estando 396,50 m2, licenciados ao abrigo 

da licença de obras n.º 677/80), o anexo de apoio, um piso e 18,96 

m2.------------------------------------------------------------5.2- 

De acordo com o referido no anterior ponto 4.2.2, o prédio urbano, 

insere-se em área de Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves 

(AHVCH), pelo que, está sujeito a prévia exclusão do AHVCH.---------- 

5.3- Face á servidão aeronáutica (Aeródromo de Chaves), que impende 

sobre o prédio, carece de parecer da ANAC – Autoridade Nacional da 

Aviação Civil, bem como, do parecer da entidade – Infraestruturas de 

Portugal, face à confrontação com a estrada nacional 213.---------5.4- 

A área de construção proposta, não respeita o índice de construção do 

solo estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,50 m2/m2, 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de utilização) = 693,00 m2 x 0,50m2/m2 = 346,50 

m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 488,27 m2 (área bruta 

de construção proposta).---------------------------------------------

5.5 - A requerente refere, no processo de legalização apresentado, que 

a edificação “respeita a alínea a), do n.º 2, do artigo 19.º, do PDM, 

uma vez que a edificabilidade do prédio, dado pela área bruta de 

construção, é função do cumprimento da moda da cércea e dos 

alinhamentos e recuos existentes no local”. Esta disposição constante 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal, não se aplica, à operação 

urbanística que se pretende legalizar, pelo facto de, o edifício 

licenciado ao abrigo da licença de construção n.º 677/90 e cuja 

volumetria desrespeita a altura dominante, não constitui, qualquer 

tipo de referência para o estabelecimento de uma moda da cércea.-----

5.6 -De acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 5.º do Plano Diretor 

Municipal, as alterações ou reconversões de usos preexistentes, reger-

se-ão pelas disposições do referido Regulamento, aplicáveis em função 

da sua localização e da natureza dos novos usos pretendidos, para o 

caso concreto em apreciação, a mudança de uso do r/chão, de armazém 

para comércio e dado que o imóvel esta inserido, na categoria 1.4 – 

áreas periurbanas de Chaves (U4), a pretensão não se enquadra nas 

disposições preceituadas no n.º 4, do artigo 19.º, do Regulamento do 

P.D.M..-------------------------------------------------------------

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------

6.1- Considerando, que se trata de uma edificação, cuja ampliação foi 

levada a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio.-------------------------------------------------------------

6.2 - Constatando-se, que a área ampliada, levada a efeito sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio, não cumpre, o 

disposto no artigo 19.º, subalínea iv), da alínea a1), do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal, pelo facto de: a área bruta de construção 

proposta, ultrapassar o índice de construção do local que é de 0.50 

m2/m2, aplicado á área da parcela.----------------------------------- 
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6.3 - Considerando, que se pretende a mudança de uso do r/chão do 

imóvel, de armazém para comércio e dado que o imóvel esta inserido, 

na categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves (U4), a pretensão não 

se enquadra, nas disposições preceituadas no n.º 4, do 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.------

6.4- Face ao que vem a ser dito, torna-se desnecessária a obtenção dos 

pareceres das entidades: Autoridade Nacional da Aviação Civil, 

Infraestruturas de Portugal e exclusão do Aproveitamento hidroagrícola 

da veiga de chaves, face ao não cumprimento, das disposições constantes 

do artigo 19º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves.--

7 - PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A.º, 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 

indeferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto, a 

que se fez referência e reconhecer que não 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 indeferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo, dever-se-á ainda notificar a requerente nos 

termos do disposto no artigo 114.º e seguintes, do Decreto-Lei 

nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou o novo Código do Procedimento 

Administrativo, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 121º e 

seguintes, no que respeita à audiência prévia dos interessados, 

mediante o estabelecimento de um prazo de 10 dias para, querendo, 

virem a processo, dizer o que se lhes oferecer sobre o presente sentido 

de decisão.---------------------------------------------------------

À Consideração Superior.--------------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 05.04.2019:---------------

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, por violação 

das normas legais e regulamentares expressas no item “6-Considerações 

Fundamentadoras da 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 do Procedimento 

Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do projeto de decisão 

acima pré-anunciado.------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 
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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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. PROJETO DE ESPECIALIDADES - INFORMAÇÃO Nº125/DSCH/2019-TÉCNICO: 

SOFIA TENREIRO COSTA GOMES, ARQ.ª. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------

1.1 A empresa idalina lda., na qualidade de proprietária, apresenta 

sob intermédio do requerimento n. º 246/19, os projetos de 

especialidades com vista a obtenção da licença de obras, um edifício 

destinado a empreendimento turístico e comércio/serviços, situado na 

travessa cândido dos reis, freguesia de santa maria maior, concelho 

de chaves. ----------------------------------------------------------

1.2 Por despacho do vereador responsável datado de 02/01/2019 foi 

aprovado o projeto de arquitetura por intermédio do requerimento n. º 

2491/18. foi então concedido um prazo de seis meses para serem 

apresentados os projetos das especialidades referidos no n. º 16 do 

anexo i, da portaria n. º 113/2015, de 22 de abril; -----------------

1.3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------------

O pedido formulado, encontra-se instruído com: ---------------------- 

• Projeto de estabilidade; -------------------------------------- 

• Fatura da luz; ------------------------------------------------ 

• Projeto de redes prediais de abastecimento de água; ----------- 

• Projeto de rede prediais de águas residuais; ------------------ 

• Projeto de drenagem de águas pluviais; ------------------------ 

• Ficha de segurança contra incêndios; -------------------------- 

• Solicita a dispensa do projeto de instalação de gás ao abrigo do 

n. º 2, do art. º 3.º do dl 97/2017 de 10 de agosto; ---------------- 

• Projeto de comportamento térmico; ----------------------------- 

• Projeto acústico; ---------------------------------------------

(acompanhada dos respetivos termos de responsabilidade e inscrições 

nas respetivas ordens profissionais) --------------------------------

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NO REGIME JURIDICO -------------------- 

O processo apresentado refere-se a um licenciamento de uma operação 

urbanística de edificação, de acordo com a alínea d), do artigo n. º 

4, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto-Lei 

n. º 555/99 de 16 de Dezembro ulteriores alterações. ---------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

Os projetos de especialidades foram apresentados sob o requerimento 

n. º 246/19, estão corretamente instruídas e de acordo com o estipulado 

no ponto 4.º do artigo 20.º do Decreto-Lei n. º 555/99 de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações e conforme estabelecido no anexo 1 

(a que se refere o n. º 1 do artigo 2.º), da Portaria n. º 113/2015 

de 22 de abril. ----------------------------------------------------- 

3.1. PARECERES INTERNOS ---------------------------------------------

3.1.1. Consultada a Divisão de Aguas e Resíduos Municipal, emitiu 

parecer condicionado a 26/03/2019, sobre o projeto de abastecimento 

de águas, de águas pluviais e águas residuais, deverá ser anexada 

cópia do parecer; --------------------------------------------------- 
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3.1.2. Consultado o Gabinete de Arqueologia, efetuou parecer 

condicionado n. º 73/DSCH/2019, 07/02/2019. O respetivo parecer deve 

ser dado a conhecimento ao requerente anexando uma cópia. ----------- 

3.2. CALCULO DAS TAXAS PARA EMISSÃO DA LICENÇA: --------------------- 

Deverão ser pagas as taxas previstas no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, 

que importam no montante de 734,70 € (setecentos e trinta e quatro 

euros e setenta cêntimos), correspondentes às taxas de licenciamento 

do edifício (artigo 66.º da tabela de taxas anexa ao regulamento) 

conforme o a seguir descriminado: ----------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
66,80 € 

n.º 4 Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 
      

a)  Até 300 m2 de área bruta de construção 2 111,35 € 222,70 € 

b)  De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 2 222,60 € 445,20 € 

c)  Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 0 556,55 € 0,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 0 12,20 € 0,00 € 

n.º 17 Emissão de aditamento ao alvará 0 39,85 € 0,00 € 

n.º 18 No caso do aditamento gerar aumento de área bruta de 

construção, acresce por cada m2 adicional 
0 3,30 € 0,00 € 

  TOTAL      734,70 € 

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

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 23.º do DL n. º 555/99 

de 16 de dezembro e ulteriores alterações), propõe-se adoção da 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de licenciamento de operações 

urbanísticas, regulado no art. º 23 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, estes serviços técnicos são do 

entendimento que o processo está em condições que se delibere deferir 

o pedido de licenciamento das obras patenteadas no projeto 

condicionado aos pareceres internos a que se fez referência 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 

licenciamento de obras de remodelação/ampliação de imóvel destinado a 

empreendimento turístico e comércio e/ou serviços, deverá o 

interessado, em conformidade com o artigo 76.º do Decreto-lei 555/99 

de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do ponto 1, do artigo 3.º, da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março, 

para que se possa emitir o respetivo alvará de obras de edificação. - 

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

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.09. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: Sob proposta do vice-presidente da Câmara, a Câmara 

Municipal deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador do Partido 

Socialista, Eng. Victor Augusto Costa Santos, fazer baixar o presente 

dossier, junto da divisão, tecnicamente, competente, no caso, “DSCH”, 

tendo em vista a obtenção dos seguintes esclarecimentos adicionais 

relacionados com a eventual aprovação da operação urbanística, em 

causa, a saber: ----------------------------------------------------- 

- melhor determinação das novas áreas a construir – ampliação – 

relativamente às áreas existentes, no edifício objeto de 

requalificação; ---------------------------------------------------- 

- melhor determinação dos custos urbanísticos resultantes da 

intervenção – compensações -. --------------------------------------- 

 

 

3.19. CADUCIDADE, ARTIGO 6º, DO REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO 

SUBSOLO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL - 90/SAA/2019 - INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA 

PAULA DIAS DATADA DE 08.04.2019. ------------------------------------ 

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 da deliberação tomada em Reunião 

Ordinária do Executivo Municipal praticada no dia 16/04/2012, a 

interessada não veio, até à presente data, pedir a emissão de 

competente alvará.--------------------------------------------------

2- ENQUADRAMENTO----------------------------------------------------

A licença prevista no Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do 

Domínio Público Municipal, caduca se no prazo de 90 dias a contar da 

notificação do ato de licenciamento, não for requerida a emissão do 

respetivo alvará.---------------------------------------------------

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 à deliberação tomada em Reunião Ordinária do 

Executivo Municipal que aprovou o ato de licenciamento, do pedido 

registado nestes serviços através do requerimento nº 528/12 - 

FLAVIBETAO, LDA., cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido 

para os efeitos legais.----------------------------------------------

Propõe-se que seja submetido a deliberação de Câmara Municipal o pedido 

apresentado através do requerimento nº 528/12 - FLAVIBETAO, LDA., com 

vista a ser declarada a sua caducidade, nos precisos termos do artigo 

6º, do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

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

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade do mesmo, 

poderá a interessada, dizer, por escrito e num prazo não superior a 

10 dias, 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.----------------

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

Chaves, 8 de abril de 2019.------------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.20. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO LEVADAS A EFEITO SEM CONTROLO 

PRÉVIO – B & T – COMÉRCIO DE METAIS UNIPESSOAL, LDA. - INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DA SRA. ENGª VICTÓRIA 

ALMEIDA, 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-------------------------------------------------------

1.1 A coberto do requerimento, com registo de entrada nos serviços da 

Divisão de Gestão e Ordenamento do Território n.º536/19, datado de 

11/03/2019, no âmbito do processo n.º 399/18, vem  o Sr. António 

Alberto Pinto dos Santos, na qualidade de único sócio e gerente da 

empresa locatária, designada “B&T – Comércio de metais unipessoal, 

Lda.”, NIPC 513446263, tendo em vista a legalização das obras de 

ampliação, já executadas, sem os necessários atos administrativos de 

controlo prévio, levadas a efeito  numa edificação/”pavilhão” 

existente outrora designada “Fundição do Tâmega Lda.”, composto de 

rés-do-chão e com obras de correção (consubstanciadas em obras de 

alteração e demolição, no referido “armazém”, para instalação de uma 

atividade económica, de gestão de resíduos, valorização de resíduos 

metálicos, classificada  CAE-rev3  – 38321 e valorização de resíduos 

não metálicos CAE  - 38322, podendo também serem feitas atividades 

secundárias relacionadas com o CAE 38311  e CAE 38312, que levou a 

efeito no prédio a seguir identificado, sito na Rua Cerca do Convento, 

Campo da Roda - Samaiões, Concelho de Chaves, em espaços urbanos e 

urbanizáveis constantes no PDM, nos termos do disposto no artigo 102-

A, do DL nº555/99, de 16 de Dezembro, que estabelece o 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, doravante designado por RJUE, requer a junção 

de elementos para cumprimento do enunciado na informação técnica 

datada de 21/09/2018, da qual tomou conhecimento pessoal através de 

colaboradora do gabinete responsável pelo projeto em  03/10/2016, a 

seguir discriminados:----------------------------------------------- 

 CD, acompanhado de declaração de responsabilidade de compatibilidade 

entre papel e formato digital:------------------------------------ 

 Pedido de exclusão da instalação de gás, ao abrigo do n.º2, do artigo 

3.º do DL 97/2017, 10/08quando exigível, nos termos da lei;------- 

 Projeto de condicionamento acústico. Mais se esclarece, aquando da 

emissão da autorização de utilização do espaço, o mesmo deverá  

evidenciar o cumprimento do projeto acústico, baseado em ensaios, 

de acordo com os critérios gerais de amostragem para ensaios e 

medições acústicas, a utilizar na avaliação acústica dos edifícios, 

visando a  verificação da sua conformidade com as disposições legais 

em vigor, em cumprimento do disposto no artigo 15.º, da Portaria 

n.º 232/2008, de 11 de março  e do n.º 9, do artigo 13.º, do DL n.º 

26/2010, de 30 de março.------------------------------------------ 

 Ficha eletrotécnica;---------------------------------------------- 

 Projeto de infraestruturas de telecomunicações;------------------- 
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 Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis;------------------------------------------------------- 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.----------- 

 Parecer da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.-- 

1.2  No âmbito do atendimento ao público, realizado em 5/03/2019, 

foi apresentada a ficha de segurança contra incêndios. -------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves apresentada, o prédio urbano composto de armazém industrial, 

com logradouro, situa-se em Campo da Roda, com uma área total de 

2238,20 m2, uma área coberta de 1994,60 m2 e uma área descoberta de 

243,60 m2, inscrito na matriz n. º1687, natureza urbana, da União das 

freguesias da Madalena e Samaiões e descrito sob o nº1598/20160407, 

confronta de sul com caminho e nas restantes confrontações com 

particulares. ----------------------------------------------------

2.2 Em face da certidão de Teor do prédio urbano, impresso no serviço 

de finanças de Chaves em 2018/05/24, o prédio localizado na Rua Cerca 

do Convento, Lugar campo da Roda - Samaiões, encontra-se inscrito no 

artigo matricial n.º1687 NIP, da União das freguesias da Madalena e 

Samaiões, sobre o qual recaiu a presente pretensão, foi originado pela 

junção do artigo  urbano n.º267, construído de novo em outubro de 1950 

e inscrito na matriz antes de 07/08/1951 da extinta freguesia de 

Samaiões e deu origem ao artigo urbano 1139.º, da União das freguesias 

da Madalena e Samaiões e do artigo rustico 281.º da União das 

freguesias da Madalena e Samaiões, afeto a armazém e atividade 

industrial, com uma área total de 2238,20m2, uma área de implantação 

do edifício de 1994,60m2 e uma área bruta de construção de 1994,60m2, 

confronta de sul com caminho e nas restantes confrontações com 

particulares.-------------------------------------------------------

3. ANTECEDENTES-----------------------------------------------------

3.1. Constitui antecedente da pretensão o processo de obras n.º 

170/1973, em nome da firma “Fundição do Tâmega, Lda.”, para construção 

de um barracão com 84m2, dando origem à Licença n.º 217, passada em 

27 de abril de 1973. Mais se refe que nesta data já existia um edifício, 

(para além do referido barracão com 84m2, a construir).-------------

3.2. Em 17/10/1978, a firma “Fundição do Tâmega Lda.”, apresentou um 

pedido de viabilidade, para ampliação das instalações, tendo sido 

deferido em reunião de camara realizada 27/11/1979;-----------------

3.3. Para o local em pretensão, também foi apresentado um pedido de 

ampliação das instalações da firma “Fundição do Tâmega, Lda.”, em 

29/03/1979, o qual se encontra caducado;--------------------------

3.4. Foi emitida em 24 de fevereiro de 1982, uma certidão de onde 

consta não haver qualquer impedimento legal à ampliação de uma oficina, 

requerida por fundição do Tâmega Lda.;-------------------------------

3.5. Para o local em pretensão, também foi apresentado um pedido de 

licenciamento, para obras de ampliação, de um edifício destinado a 

comércio e/ou serviços, a que corresponde o processo de obras n.º 

507/15 em nome do Sr. José Carlos da Silva Pinto. Foi concedido prazo 

para apresentar elementos, através do despacho praticado no pretérito 

dia 19/11/2015 e uma vez que o interessado não veio a processo, até à 

presente data, apresentar novos elementos para suprir as deficiências 

e alterar o sentido da decisão, foi tornado definitivo o sentido de 

decisão, pelo que o pedido foi rejeitado liminarmente, nos termos do 

n.º 3, do artigo 11º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 
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ulteriores alterações.--------------------------------------------

3.6 Processo de Fiscalização n.º7/FIS/2018, que teve origem numa 

“denúncia relativa à existência de uma sucata de veículos automóveis 

na antiga fundação de Chaves (…)”.----------------------------------

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------

4.1 Enquadramento do pedido na Legislação vigente-------------------

4.1.1 O pedido formulado foi enquadrado no artigo 102.º-A do RJUE em 

articulação com o artigo 73.º-C do RMUE, por sua vez precedido de 

vistoria municipal, realizada pela comissão municipal responsável, em 

conformidade com o n. º6, do artigo 73.º-C do RMUE, e instruído com 

os elementos necessário à realização da mesma (o referido Auto de 

Vistoria encontra-se em anexo à presente informação).---------------

4.1.2 Para além da operação urbanística estar sujeita a controlo 

prévio, nos termos do RJUE, contudo a operação de gestão de resíduos 

está sujeita, em termos de ordenamento do território,  ao licenciamento 

online das operações de gestão de resíduos por parte da entidade 

licenciadora relativa ao projeto,  Comissão de Coordenação  e 

Desenvolvimento da Região Norte, CCDRn,  prevista no Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2011, de 17 de junho, Regime Geral de Gestão de Resíduos, RGGR 

e no Decreto-Lei nº 75/2015, de 11 de maio, que aprovou o regime do 

Licenciamento Único Ambiental -LUA., através plataforma eletrónica 

SILiAmb, Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente.-------------

4.2 Enquadramento da proposta nos instrumentos de Gestão Territorial-

4.2.1 O edifício ”armazém”, destinado a uma atividade  de gestão de 

resíduos, cujas alterações se pretendem licenciar, cumulativamente com 

o procedimento de legalização das obras de ampliação, face à sua 

configuração inicialmente aprovada, situa-se, de acordo com o PDM de 

Chaves, em vigor em espaços da classe 1, espaços urbanos e 

urbanizáveis, Categoria 1.3  - outros aglomerados, integrada no 

aglomerado de Samaiões. -----------------------------------------

4.2.2 Segundo a planta de condicionante n.º 47-A, do PDM: ---------

Sobre o prédio impende uma restrição de utilidade pública originada 

pelo perímetro do aproveitamento hidroagrícola da veiga de Chaves. 

Neste contexto, qualquer obra/intervenção nesta edificação ficará 

sujeita ao parecer da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, DGADR, que tutela esta condicionante.  ----------------------

Para além da servidão supramencionada, o prédio encontra-se sujeita a 

servidão aeronáutica (aeródromo de Chaves)---------------------------

5. PARECERES EXTERNOS----------------------------------------------

5.1 Em 19/09/2018, foi registado nesta unidade orgânica sob o n.º 

1948/18, o parecer favorável da Autoridade Nacional da Aviação Civil, 

ANAC, enviado através de ofício, V/Ref: DINAV/IEA – 2018/1014 – 

10SET2018.----------------------------------------------------------

5.2 Em 11/03/2019, a coberto do requerimento n.º 536/19, foi 

apresentado o parecer externo emitido pela DGADR.--------------------

6. PARECERES INTERNOS------------------------------------------------ 

6.1 Face à especificidade do pedido, considerando que se trata de um 

imóvel, para instalação de uma atividade económica, de gestão de 

resíduos, valorização de resíduos metálicos, classificada  CAE-rev3  

– 38321 e valorização de resíduos não metálicos e “atividades 

secundárias” e localizado em espaços urbanos e urbanizáveis , no 

aglomerado de Samaiões, foi solicitado parecer ao Setor de Planos 

Municipais de Ordenamento do Território, SPMOT no sentido de, avaliar 

da compatibilidade do uso pretendido com o habitacional, de acordo com 

o previsto sobre a matéria no artigo 16.º do Regulamento do PDM,  entre 

outros estudos/ esclarecimentos. O referido SPMOT pronunciou-se 
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através da informação interna n.º 37/SPMOT/2018, datada de 

05/09/2018.---------------------------------------------------------

6.2 Em simultâneo considerando que a pretensão, alegadamente poderá 

provocar uma sobrecarga dos níveis de serviço, das infraestruturas, 

nomeadamente em termos de vias de acesso e tráfego, face à aparente 

exiguidade do arruamento que permite o acesso direto ao prédio e 

estacionamento, bem como, à proximidade da ER 314, foi também relevante 

solicitar parecer interno à Divisão de Projetos e Mobilidade, D.P.M.. 

A referida Divisão pronunciou-se através da informação interna n.º 

289/DPM/2018, datada de 05/09/2018. Quanto à questão suscitada, no 

referido parecer, realçasse que a proposta, consubstanciada na 

operação urbanística em presença cumpre satisfatoriamente as 

recomendações deste parecer.-----------------------------------------  

7. ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS-------------------------------------------- 

7.1 O pedido encontra-se instruído com os elementos necessários ao 

procedimento em análise.---------------------------------------------  

7.2 São apresentados os termos de responsabilidade, do coordenador de 

projeto de arquitetura e especialidades, folha n. º32 do processo, do 

projeto de arquitetura, folha n.º 28, do projeto acústico, folhas 

n.º31 e 86, do projeto de arranjos exteriores, folha n.º27, 

acessibilidades, folha n.º 89 e ainda declaração do técnico autor do 

levantamento topográfico atestando a conformidade com os elementos 

cadastrais, folha n.º 25.-------------------------------------------

7.3 A coberto do requerimento n.º 536/19, de 11/03/2019, o requerente 

solicitou a exclusão da instalação de gás, uma vez que se trata de uma 

edificação destinada a uma atividade, descrita no n.º2, do artigo 3.º 

do DL 97/2017, 10/08 e não estar prevista a utilização de gás, ao 

abrigo do n. º2, do artigo 3.º, da seção I, do capitulo II, do DL 

97/2017, 10/08.-----------------------------------------------------

8. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor)---------

8.1 Quanto ás regras de edificabilidade------------------------------

Em termos de regime de edificabilidade, o prédio com uma área total 

conservada de 2238,20 m2, encontra.se inserido em espaços da categoria 

1.3 – outros aglomerados.  Mais se refere trata-se de uma situação em 

que, na presente data não é possível definir uma moda de cércea ou um 

alinhamento dominante, pelo que a pretensão deverá respeitar-se o 

exposto na subalínea a1) e alínea g), do n.º2, do artigo 19º do 

regulamento do PDM em vigor. ----------------------------------------

Por leitura, designadamente da ficha de medição do projeto de 

arquitetura, folha 123 do processo,  constata-se que o requerente se 

propõe legalizar obras de ampliação de um edifício  pré existente, 

titulado pela licença n.º 217, passada em 27 de abril de 1973., 

cumulativamente com obras de correção (consubstanciadas em obras de 

alteração e demolição, no referido imóvel, para instalação de uma 

atividade económica, de gestão de resíduos, valorização de resíduos 

metálicos, composto de um piso, acima da cota de soleira,  com uma 

área bruta total de 1454,83m2.   Assim a edificabilidade é obtida pela 

área bruta de construção /área do terreno(lote), ou seja Ic=1454,83m2 

/ 2238,20 m2 resultando um índice de 0,65 m2/m2 (< 0,80 m2/m2), cércea 

máxima 5,42 m ≤7,5m e número de 1 piso ≤2, sendo a área de 

impermeabilização de 65%, inferior a 75%, conforme estipula a 

subalínea ii), da g), do n.º 2, do artigo 19.º do Regulamento do PDM, 

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

Face ao exposto, do ponto de vista técnico da disciplina de arquitetura 

nada obsta à legalização da pretensão, na medida em que se conforma 

com as normas estipuladas pelo PDM de Chaves em vigor, designadamente 

a pretensão respeita o exposto na subalínea a1) e alínea g), do n. º2, 
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do artigo 19º do Regulamento do PDM de Chaves, na sua última versão. 

Por outro lado, encontrasse expresso na memória descritiva e 

justificativa, folha 127 do processo, “que a “atividade  prevista (…), 

é perfeitamente compatível com o uso habitacional, uma vez que a mesma 

não produz ruídos, fumos, cheiros ou ruídos que afetem as condições 

de salubridade , (…). A mesma não acarreta riscos de incendio e 

explosão, (…)”. Neste contexto pode em princípio concluir-se que a 

utilização e ocupação do solo da pretensão é compatível com o uso 

habitacional, de acordo com os artigos 16.º e 53.º do regulamento do 

PDM.----------------------------------------------------------------

8.2 Quanto ás infraestruturas----------------------------------------

O local está satisfatoriamente infraestruturado.--------------------

8.3 Do cumprimento das normas técnicas para pessoas com mobilidade 

condicionada, DL nº163/2006, de 8 de Agosto.-------------------------

O plano de acessibilidades está instruído com termo de 

responsabilidade do seu autor, pelo que nos termos do disposto no nº 

2 do artigo 3º do DL nº 163/16, de 8 de Agosto, alterado pelo DL n.º 

136/14, de 9 de Setembro, está dispensada a sua apreciação prévia, 

pelo que se consideram cumpridos os requisitos técnicos de 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada-----------------

8.4 Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos 

automóveis----------------------------------------------------------

“São previstos 16 lugares de estacionamento”, garantem o n.º mínimo 

de lugares de estacionamento, conforme prevê, a alínea e), do n.º3, 

do artigo 12.º, do Regulamento do PDM em vigor, cumulativamente com 

os artigos 39.º e 40.º do RMUE.--------------------------------------

8.5 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU)O 

projeto está instruído com termo de responsabilidade pelo que nos 

termos do disposto no nº 8, do artigo 20º do RJUE, está dispensada a 

verificação do interior da edificação.-------------------------------

9. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO-----------------------------

9.1 Caracterização--------------------------------------------------

A operação urbanística, objeto do procedimento de legalização de obras 

de ampliação, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio, levadas a efeito numa edificação ”pavilhão” existente outrora 

designada “Fundição do Tâmega Lda.”, composto de rés-do-chão e com 

obras de correção, consubstanciadas em obras de alteração e demolição, 

no referido “armazém”, para instalação de uma atividade económica.---

9.2 Análise-------------------------------------------------------

9.2.1 Em relação ao presente pedido há dois aspetos a focar, ou seja, 

a possibilidade das obras de ampliações realizadas na edificação 

existente, sem controlo prévio por parte da administração poderem vir 

a ser legalizadas e a possibilidade de para a mesma poder vir a ser 

emitido o alvará de utilização, para edifício destinado a armazém.---

9.2.2 No que concerne ao primeiro aspeto, constata-se que a edificação, 

nos termos em que se encontra representada no projeto apresentado, 

face ás obras de correção propostas não consubstanciam violação dos 

parâmetros urbanísticos estabelecidos para o local pelo Plano Diretor 

Municipal de Chaves. Assim sendo, podemos afirmar a possibilidade de 

as mesmas virem a ser regularizadas por esta autarquia.-------------

9.2.3 Pese embora, o que vem de ser dito o imóvel  tal qual se encontra 

ainda não é passível ser emitido o alvará de utilização, necessitando 

obras de correção, de acordo com o expresso nos postos 1 e 2, do auto 

de vistoria n.º90/2018.--------------------------------------------

10. ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL---------------------------------------

Atento ao exposto, sou a sugerir a seguinte estratégia procedimental:-

10.1. Que o requerente seja informado da possibilidade de as obras de 
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ilegais realizadas, em desconformidade com o respetivo projeto ou com 

as condições do licenciamento, com acréscimo de área, face à sua 

configuração inicialmente aprovada, nos termos em que as mesmas se 

encontram representadas no projeto apresentado, poderem vir a ser 

regularizadas, mediante a emissão de Alvará de Licença de Utilização, 

conforme o estatuído no n.º 3, do artigo 73.º-C, do RMUE.-----------

10.2 Para que o referido Alvará seja emitido, o requerente deverá 

diligenciar no sentido de proceder ao licenciamento que antecede as 

obras de correção, mais concretamente, obras de alteração e demolição 

na edificação destinada “armazém”, para “instalação de uma atividade 

económica, de gestão de resíduos, valorização de resíduos metálicos, 

classificada  CAE-rev3  – 38321 e valorização de resíduos não metálicos 

CAE  - 38322, podendo também serem feitas atividades secundárias 

relacionadas com o CAE 38311  e CAE 38312”. Para o procedimento de 

emissão de licença especial de legalização a que se refere o n. º4, 

do artigo 73.º-c do RMUE, deverá ser instruído em tudo o que se refere 

ás obras a executar, com os elementos definidos na respetiva portaria 

e em tudo o que diga respeito ás partes da construção a legalizar, 

será aplicado o n.º5, do artigo 73.-C, do referido diploma legal.----

10.3. Que seja dado ao requerente um prazo de 1 ano, para encetar 

todas as diligencias necessárias para a realização de tais obras de 

alteração e demolição, a levar a efeito no armazém.-----------------

11. CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-----------

11.1 A taxa das infra estruturas urbanísticas, calculada nos termos 

do disposto no n.º1 e n.º3, do artigo 25.º do Regulamento de liquidação 

e cobrança de taxas devidas  pela realização da operações urbanísticas, 

publicado em diário da república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010, 

ascende ao montante de 1065,37 € (mil e sessenta e cinco Euros e trinta 

e sete cêntimos) conforme descriminado nas tabelas com o cálculo das 

taxas devidas pela realização da operação urbanística em causa, que 

se anexa à presente informação;------------------------------------

11.2 As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de  559,30 € 

(quinhentos e cinquenta e nove Euros e trinta cêntimos), conforme 

descriminado nas tabelas com o cálculo das taxas urbanísticas e 

administrativas que se anexam à presente informação.-----------------

12. PROPOSTA DE DECISÃO------------------------------------------

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo 

73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

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

12.1. 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 para uma próxima reunião de camara ordinária 

do aludido órgão administrativo;----------------------------------

12.2. Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 

projeto a que se faz referência, isto é, legalização das obras de 

ampliação realizadas sem procedimento de controlo prévio, num imóvel 

destinado a armazém, contudo o imóvel, carece de obras de correção 

(obras de alteração e demolição), pelo que ainda não se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo 

alvará de autorização de utilização do imóvel. --------------------

12.3 Mais se informa, que a utilização do imóvel se destina a armazém. 
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Se o particular pretender um uso distinto de armazenagem, ou seja 

industria, comercio/serviços, deverá requerer no âmbito da autorização 

de utilização, cujo uso será avaliado no âmbito do procedimento 

associado à alteração de utilização.-------------------------------

12.4 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do imóvel, destinado a armazém, com 

obras de correção (consubstanciadas em obras de alteração e demolição, 

no referido “armazém”, para instalação de uma atividade económica, de 

gestão de resíduos, valorização de resíduos metálicos,  Mas atendendo 

que há necessidade de obras de correção, neste seguimento dever-se-á 

dar ao requerente o prazo de 30 dias, de acordo com o n.º14, do artigo 

73.º-C do RMUE, para solicitar a emissão do alvará especial de 

legalização, a que se refere o n. º4, do artigo 73.º-C do RMUE, 

apresentando para o efeito os elementos previstos em portaria aprovada 

pelo membro do Governo responsável pelo ordenamento do território, 

para a realização das referidas obras de correção, devendo também 

nesta altura, apresentar a CCRP, devidamente atualizada em consonância 

com a atualização de áreas, que entretanto fez em 2018/07/09, no 

serviço de Finanças.-------------------------------------------------

12.5 Após o requerente ter concluído as referidas obras de correção, 

o interessada deverá, nos termos do preceituado no n. º14, 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, para armazém, instruído de acordo com o 

n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.--------------

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

Chaves, 27 de março de 2019------------------------------------------

Em anexo:----------------------------------------------------------- 

 Tabelas com o cálculo das taxas, urbanísticas, administrativas; 

 Auto de Vistoria n.º 90/2018, datado de 22/11/2018;------------ 

 Informação interna n.º 37/SPMOT/2018, datada de 05/09/2018;----  

 Informação interna n.º 289/DPM/2018, datada de 05/09/2018 ----

TABELAS COM O CÁLCULO DAS TAXAS-------------------------------- 

Edifício destinado a “armazém”, para “instalação de uma atividade 

económica, de gestão de resíduos, valorização de resíduos metálicos, 

classificada CAE-rev3  – 38321 e valorização de resíduos não metálicos 

CAE  - 38322, podendo também serem feitas atividades secundárias 

relacionadas com o CAE 38311  e CAE 38312”. ------------------------- 

 

I - Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------ 

Para a finalidade da edificação, por analogia, subentende-se que há 

uma sobrecarga que vai originar, nos termos do disposto no n.º 4 do 

artigo 25º, do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas 

pela realização da operações urbanísticas, publicado em diário da 

república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010.-------------------------- 



                                                                F. 5 

                                                                  _____________________ 
 

 

II -  Cálculo das taxas administrativas 

 
TOTAL A PAGAR…………………………………………………………∑1065,37 € + 559,30 € = 1624,67 € 

(mil seiscentos e vinte e quatro Euros e sessenta e sete cêntimos)--- 
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DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG. JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09/04/2019:----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 adotar 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na 

operação urbanística em presença (ampliação de um armazém, sito no 

lugar do Campo da Roda, em chaves), o qual deverá ser titulado por 

alvará de licença especial de legalização, nos termos e para os efeitos 

preconizados no item “12 – Proposta de Decisão”, deste documento.---- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.21. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS LEVADAS A EFEITO SEM CONTROLO PRÉVIO NUMA 

HABITAÇÃO - ROSA FATIMA BRAVO MADUREIRA - RUA TENENTE PORFIRIO DA 

SILVA, N.33 – P.º 793/18 - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,  DA SRA. ENGª BRANCA FERREIRA, DATADE DE 

08.04.2019.--------------------------------------------------------- 

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 77/19, 373/19 e 769/19, referente 

ao processo n.º 793/18, a Sr.ª Rosa de Fátima Bravo Madureira e outros, 

apresentam um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de ampliação36 

de uma habitação unifamiliar com licença de construção inicial n.º 

266/62 e da construção37 de anexo, localizada na rua Tenente Porfírio 

da Silva, N.º33, freguesias de Santa Maria Maior no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 386,57 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 2221 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 2562/20090910, da freguesia de Santa Maria Maior.----------

2 – ANTECEDENTES---------------------------------------------------

2.1- Licença de obras n.º 266/62, para construção de uma habitação de 

r/chão e andar, com a área de 172,00 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:---------------------------------------- 

                                                           
36 «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; --------------------------------------------------------- 
37 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Certidão das Finanças:-------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;--------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal;----- 

- Planta de localização à escala 1:25. 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;  

- Declaração do técnico, 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;-------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico;--------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de ampliação de 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 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 52,38 m2, relativamente ao 
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licenciado ao abrigo da licença de obras n.º 266/62. Relativamente ao 

anexo a legalizar, possui uma área bruta de construção de 28,74 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 2019-04-04, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”23/2019”, 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, pese embora, com a ressalva, da existência 

de uma chaminé, na zona da cozinha, que não se eleva 0,50 m acima da 

parte mais elevada da cobertura do prédio, pese embora, se encontre 

materializada no local á muitos anos, poderá por em causa, a 

salubridade, do compartimento destinado a quarto, existente na mesma 

prumada.------------------------------------------------------------ 

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) = 386,57 m2 x 1,20 m2/m2 = 463,88 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 253,12 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,65 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 

32,48 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 

222,99 euros.-------------------------------------------------------

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 255,47 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.-----------------------------
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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.-------------------

8.5- Considerando, que 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, 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 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:------------------------------------------------------

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 41,58 m2;------------------------ 

- Anexo com a área de 28,74 m2;-------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 
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QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE 

ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via 

pública   0,79     

  A - área bruta da obra a realizar 

(ampliação)   41,58 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 32,48   € 

QUADRO II----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV)------------------------------------------- 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 32,48 € + 222,99 € = 255,47 €-------- 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º18 Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 
41,58 m2 3,30 € 

137,21 

€ 

n.º11 Anexo de apoio 28,74 m2 1,05 € 30,18€ 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      

222,99 

€ 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

3.22. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS LEVADAS A EFEITO SEM CONTROLO PRÉVIO NUMA 

HABITAÇÃO – P.º 1008/18 - EMILIA ROSA PINTO – LUGAR DAS ANTAS - ESTRADA 

NACIONAL 311, N. 24-D – LOIVOS - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,  DA SRA. ENGª BRANCA FERREIRA, DATADE DE 

08.04.2019.--------------------------------------------------------- 

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 2653/18, referente ao processo n.º 

1008/18, a Sr.ª Emília Rosa Pinto, na qualidade de proprietária, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de alteração38 

de uma habitação unifamiliar e da construção39 de anexo, localizados 

no lugar de Antas, Estrada Nacional 311, N.º 24-D - Loivos, União das 

freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações no concelho de Chaves.------ 

1.2-De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 593,00 m2, está inscrito 

na matriz urbana com o n.º 807 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 873/20100430, da freguesia de Loivos. ------------- 

2 – ANTECEDENTES-----------------------------------------------------

2.1- Alvará de Licença de construção n.º 947/78, para construção de 

uma habitação unifamiliar de r/chão e andar, com a área de 243,00 m2.-

2.2- Anulação/desistência do processo N.º 237/16, relativo a pedido 

de vistoria ao imóvel, com vista à emissão do alvará de autorização 

de utilização.------------------------------------------------------ 

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;--------------------------------------------- 

-  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;----------------------------------- 

                                                           
38 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
39 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;-----------------------------------------------------------

- Quadro de áreas;---------------------------------------------------

- Estimativa Orçamental;---------------------------------------------

- Calendarização da obra;--------------------------------------------

- 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;---------------------------

- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- Pormenores construtivos à escala 1:20;----------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;--------------------

- Fotografias;------------------------------------------------------

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos.-----------------------------------

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 alteração de uma habitação unifamiliar e da construção 

de anexo.-----------------------------------------------------------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial.----------------------

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 61 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.---------

4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------

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 alteração de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 226,00 m2 e da construção de anexo, com a área de 33,00 

m2. As alterações na habitação são, ao nível do aumento do número de 

fogos (criação de um fogo de tipologia T3, ao nível do piso 0), 

compartimentação interior e alteração de fachada.--------------------

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 2019-03-14, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”18/2019”, 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. O anexo de apoio, mostra-se adequado ao uso, 

devendo no entanto, a chaminé existente e não retratada em projeto, 

elevar-se 0,50 m acima da parte mais elevada da cobertura do prédio 

contíguo.-----------------------------------------------------------

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) = 593,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 474,40 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 
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área bruta de construção de 259,00 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,44 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de utilização do local).-

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

bifamiliar, 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- Não há lugar ao pagamento, de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de já terem sido pagas com a licença de 

construção inicial - Alvará de obras de construção n.º 947/78.-------

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 

90,25 euros.-------------------------------------------------------

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 90,25 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 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 estrada municipal, 

pavimentada a betuminoso, possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------

8.4- O uso pretendido, para habitação bifamiliar, 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- Considerando, que a operação urbanística em análise, 

consubstancia, a isenção do cumprimento das regras relativas às 

acessibilidades (pese embora, o fogo existente no r/chão e objeto de 

obras de remodelação, cumpra as regras relativas a 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 
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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:-----------------------------------------------------

9.1.1- Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações.------

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 alteração do edifício de habitação bifamiliar e da construção 

de anexo de apoio, a interessado deverá, nos termos do preceituado no 

n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e 

da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.-----------

------ANEXO I------------------------------------------------------

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010----------- 

Áreas (m2):--------------------------------------------------------- 

- Habitação bifamiliar, sem aumento de área;----------------------- 

- Anexo com a área de 33,00 m2;------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV)------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º11 Anexo de apoio 33,00 m2 1,05 € 34,65€ 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      90,25 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………∑ 90,25 € ----------------------  

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------- 

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 2019.04.10. ---------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 
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1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA MARGEM DIREITA DO TÂMEGA, ENTRE O 

JARDIM DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. --------------------------- 

Foi presente a informação nº 114/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica – 2ª Série, nº 245 de 20 de dezembro de 2018, concurso 

público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Qualificação 

do Espaço Público da Margem Direita do Tâmega, entre o Jardim do 

Tabolado e a Ponte de São Roque”; ----------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e 

obras Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada; ----------- 

3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 848.988,00 € (Oitocentos e quarenta e oito 

mil novecentos e oitenta e oito euros), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, com o prazo de execução da obra de 365 dias; - 

4 - O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 15 de março de 

2019; -------------------------------------------------------------- 

5 – O Auto de Consignação foi assinado em 1 de abril de 2019; ----- 

6 – O adjudicatário apresentou o Plano de Segurança e Saúde no Trabalho 

de Estaleiros Temporários ou Móveis, no dia 29 de março de 2019. ---- 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª 

Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de 

ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª 

Madalena Branco ----------------------------------------------------- 
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3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 5 de abril de 2019. ---------------------- 

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

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. ADUTORA PARQUE EMPRESARIAL CHAVES – URZEIRA E REMODELAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE URZEIRA – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. ------------- 

Foi presente a informação nº 95/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 98 de 22 de maio de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “Adutora 

Parque Empresarial Chaves – Urzeira e remodelação do reservatório de 

Urzeira”. ---------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, realizada no dia 07 de julho de 2017, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Sinop – Sociedade de Infraestruturas e Obras 

Publicas – António Moreira dos Santos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras publicas, no dia 30 de agosto de 

2017. -------------------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 287.817,32 € (duzentos e 

oitenta e sete mil, oitocentos e dezassete euros e trinta e dois 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 75 dias. ----------------------------- 

• Data da consignação: 18 de setembro de 2017 --------------------- 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 3 de outubro de 2017. 

6. Foram aprovadas duas prorrogações de prazo, graciosas, permitindo 

a conclusão da obra até ao dia 5 de março de 2018. ------------------ 

7. De acordo com a deliberação camararia tomada em reunião ordinária, 

do dia 18 de abril de 2018, foram aprovados trabalhos a menos, no 

valor de 5.262,33€, de acordo com a informação nº113/2018, de 20 de 

março de 2018. ------------------------------------------------------ 

8. A receção provisória da obra, é de 11 de janeiro de 2019. ------- 
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II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido no 

Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01 e publicados os indicadores económicos 

respeitantes, ao mês da execução dos trabalhos previstos no respetivo 

plano de trabalhos, procedeu-se ao cálculo definitivo da revisão de 

preços, resultando um valor nulo. ----------------------------------- 

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

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se ao órgão executivo: 

-A aprovação da presente revisão de preços definitiva, de acordo com 

o estabelecido no artigo 382º do Código dos contratos Públicos; ----- 

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

Divisão de Obras Públicas, 29 de março de 2019. --------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

ANEXOS: Folhas de cálculo da revisão de preços definitiva ----------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.04.01. – 

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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE CHAVES – JARDIM DE 

INFÂNCIA DO CINO-CHAVES”. REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. ------------- 

Foi presente a informação nº 97/2019, 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, 2.ª Série, n.º 73 de 12 de Abril de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação da 

Escola Básica N.º 1 de Chaves -  Jardim de Infância do Cino-Chaves”. 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 23 de Junho de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A..”, a execução da referida empreitada. ---------------- 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 384.990,00€ (Trezentos e 

oitenta e quatro mil novecentos e noventa euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

4. Prazo de execução da obra, 90 dias. ----------------------------- 

5. A aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra é de 12 de Julho de 2017. ----------------------------------- 

6. O Auto de consignação foi celebrado a 2 de Agosto de 2017. ------ 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de Novembro de 2017, o Município de Chaves 

concedeu ao adjudicatário uma prorrogação graciosa do prazo de 

execução por um período de 24 dias. --------------------------------- 

8. De harmonia com despacho da Chefe de Divisão de Obras Públicas do 

dia 13 de Abril de 2018, foi aprovada Revisão de Preços Provisória, 
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por não serem ainda conhecido os índices definitivos para o seu 

calculo, sendo o seu valor nulo. ------------------------------------ 

9. O Auto de Receção Provisória dos trabalhos é de 13 de Abril de 

2018. -------------------------------------------------------------- 

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

1. Tendo em atenção que já se encontram publicados os índices 

económicos definitivos, respeitantes aos meses do respetivo do plano 

de trabalhos, de acordo com o estabelecido na Clausula 37.ª do Caderno 

de Encargos e o Decreto-Lei n.º 6/2004 de 6 de Janeiro, foi calculada 

nova Revisão de Preços. --------------------------------------------- 

2. Procedeu-se ao cálculo da Revisão de Preços Definitiva, resultando 

nulo o seu valor. --------------------------------------------------- 

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

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se a aprovação da Revisão 

de Preços Definitiva, sendo o seu valor nulo, de acordo com o mapa de 

cálculo em anexo. --------------------------------------------------- 

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

Chaves, 1 de Abril de 2019 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Cálculo da Revisão de Preços. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.04.03. – 

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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 1 DE CHAVES – ENB1 DE SANTO 

AMARO”. REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. ------------------------------- 

Foi presente a informação nº 98/2019, 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, 2.ª Série, n.º 76 de 18 de Abril de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação da 

Escola Básica N.º 1 de Chaves -  EB1 de Santo Amaro”. --------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 3 de Julho de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A..”, a execução da referida empreitada. ---------------- 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 249.900,00€ (Duzentos e 

quarenta e nove mil novecentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

4. Prazo de execução da obra, 60 dias. ----------------------------- 

5. O Auto de consignação foi celebrado a 17 de Agosto de 2017. ----- 

6. A aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra é de 18 de Agosto de 2017. ---------------------------------- 
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7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 2 de Novembro de 2017, o Município de Chaves concedeu 

ao adjudicatário uma prorrogação graciosa do prazo de execução por um 

período de 24 dias -------------------------------------------------- 

8. De harmonia com despacho da Chefe de Divisão de Obras Públicas do 

dia 5 de Dezembro de 2017, foi aprovada Revisão de Preços Provisória, 

por não serem ainda conhecido os índices definitivos para o seu 

calculo, sendo o seu valor nulo. ------------------------------------ 

9. O Auto de Receção Provisória dos trabalhos é de 20 de Março de 

2018. -------------------------------------------------------------- 

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

1. Tendo em atenção que já se encontram publicados os índices 

económicos definitivos, respeitantes aos meses do respetivo do plano 

de trabalhos, de acordo com o estabelecido na Clausula 37.ª do Caderno 

de Encargos e o Decreto-Lei n.º 6/2004 de 6 de Janeiro, foi calculada 

nova Revisão de Preços. --------------------------------------------- 

2. Procedeu-se ao cálculo da Revisão de Preços Definitiva, resultando 

nulo o seu valor. --------------------------------------------------- 

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

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se a aprovação da Revisão 

de Preços Definitiva, sendo o seu valor nulo, de acordo com o mapa de 

cálculo em anexo. --------------------------------------------------- 

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

Chaves, 1 de Abril de 2019 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Cálculo da Revisão de Preços. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.04.03. – 

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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. SANEAMENTO BÁSICO DE ADÃES – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA-. ---- 

Foi presente a informação nº 100/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 74 de 13 de abril de 2017, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“SANEAMENTO BÁSICO DE ADÃES”. --------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de julho de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “Altura Dinâmica Lda.”, a execução da referida empreitada. -- 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 346 345,85 € (trezentos e 

quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco euros e oitenta e 
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cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• O contrato de execução da empreitada é de 7 de setembro de 2017 - 

• A data da consignação é de 11 de setembro de 2017 --------------- 

• A data da comunicação da aprovação do PSS foi a 6 de setembro de 

2017 --------------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias ----------------------------- 

4. A receção provisória da obra, é de 20 de março de 2018. --------- 

II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------- 

Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido no 

Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01 e publicados os indicadores económicos 

respeitantes, ao mês da execução dos trabalhos previstos no respetivo 

plano de trabalhos, procedeu-se ao cálculo definitivo da revisão de 

preços, resultando um valor nulo. ----------------------------------- 

III – PROPOSTA ------------------------------------------------------ 

Face ao exposto, salvo melhor opinião, propõe-se ao órgão executivo: 

-A aprovação da presente revisão de preços definitiva, de acordo com 

o estabelecido no artigo 382º do Código dos contratos Públicos; ----- 

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

Divisão de Obras Publicas, 29 de março de 2019 ---------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

ANEXOS: Folhas de cálculo da revisão de preços definitiva ----------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.04.09. – 

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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO-. ---- 

Foi presente a informação nº 108/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Lotes 8 e 12 – Requalificação das 

Avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro, Xavier Teixeira e Raposeira, das 

Ruas Linha do Comboio e Aregos e do Viaduto da Raposeira (PAMUS 1.5, 

3.2 e 3.2)”. -------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 4 de outubro de 2018, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Higino Pinheiro & Irmão, 

S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 20 de 

novembro de 2018. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 785.793,99€ (Setecentos e 
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oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e três euros e noventa e 

nove cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 240 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de3 de dezembro de 2018. ---------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 11 de janeiro de 

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

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

1 - A entidade executante vem, apresentar o contrato da seguinte 

empresa: ----------------------------------------------------------- 

- PEEIE, Proj, Exec, Expl. Inst. Eléctrica, Lda --------------------- 

Com vista a eventual aprovação do dono de obra para a sua admissão na 

qualidade de subempreiteiro. ---------------------------------------- 

Da análise dos elementos apresentados, bem como do respetivo alvará, 

que se anexam, conclui-se que este reúne as condições preceituadas na 

cláusula 41/2015 de 3 de junho com salvaguarda inclusive do somatório 

dos valores subcontratados representar 11,78%, encontrando-se dentro 

dos limites previstos no CCP ---------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, propõe-se 

a aprovação da presente subempreitada. ------------------------------ 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 9 de abril de 2019 --------------- 

A Técnica Superior responsável pela fiscalização da obra ------------ 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.04.09. – 

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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. LOTE 3: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA IRMÃOS RUI E GARCIA LOPES (PAMUS 

1.2) - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA Nº 3/DOP/2019 (TRABALHOS 

A MAIS). ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 113/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 28 de 8 de fevereiro de 2017, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “LOTE 

3: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA IRMÃOS RUI E GARCIA LOPES (PAMUS 1.2)”. 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 28 de abril de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 5 de junho 

de 2017. ------------------------------------------------------------ 
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4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 319 940,00 € (trezentos e 

dezanove mil novecentos e quarenta euros), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 150 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 19 de junho de 2017 ------------------------ 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 28 de junho de 2017. - 

6. Foi aprovada em reunião de Câmara realizada no dia 1/06/2018, a 

realização de trabalhos a mais, pelo valor de 22.500,00€, não incluindo 

o IVA, com um prazo de execução de 10 dias. ------------------------- 

7. A receção provisória da obra ocorreu no dia 3 de agosto de 2018, 

sendo na data, o valor da revisão de preços provisoria, nulo, por não 

serem conhecidos os índices definitivos para o seu calculo. --------- 

8. De acordo com a deliberação camararia tomada em reunião ordinária 

de 4/02/2019, foram aprovadas as revisões de preços provisórias, 

respeitante aos Trabalhos Normais, no valor negativo de -551,21€ 

(quinhentos e cinquenta e um euros e vinte e um cêntimo) e ao 1º 

Adicional ao Contrato, no valor de 655,90€ (seiscentos e cinquenta e 

cinco euros e noventa cêntimos), não incluindo o IVA. --------------- 

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

Dada por concluída a empreitada, de acordo com o estabelecido na 

cláusula 37º do Caderno de Encargos e Decreto-Lei nº6/2004 de 6/01 e 

publicados os indicadores económicos respeitantes ao mês da execução 

dos trabalhos previstos no respetivo plano de trabalhos, procedeu-se 

ao cálculo definitivo da revisão de preços, resultando o seguinte: -- 

I) Relativamente aos TRABALHOS NORMAIS, não houve qualquer alteração 

ao valor resultante do calculo anterior, ou seja, um valor negativo 

de -551,21€ (quinhentos e cinquenta e um euros e vinte e um cêntimos); 

II) Relativamente ao 1º ADICIONAL AO CONTRATO – TRABALHOS A MAIS, 

resulta um valor revisível de 738,05€ (setecentos e trinta e oito 

euros e cinco cêntimos), não incluindo o IVA; ----------------------- 

III) Considerando que já foi aprovada a revisão de preços provisória 

do 1º Adicional ao Contrato, no valor de 655,90€, encontra-se em debito 

a quantia de 82,15€ (oitenta e dois euros e quinze cêntimos) não 

incluindo o IVA. ---------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto e em cima enunciadas, propõe-se ao órgão executivo: ----------- 

I) A aprovação da presente revisão de preços definitiva, de acordo 

com o estabelecido no artigo 382º do Código dos contratos Públicos e 

respetivo auto de revisão de preços, em anexo; ---------------------- 

II) caso a presente proposta mereça aprovação, seja autorizado o 

pagamento, do valor em debito, da revisão de preços definitiva, 

respeitante ao 1º Adicional ao contrato – Trabalhos a mais (Auto de 

revisão nº3), cujo valor revisível é de 82,15€, acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

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

Divisão Obras Publicas, 4 de abril de 2019 -------------------------- 

A Técnica superior -------------------------------------------------- 

(Madalena Branco) --------------------------------------------------- 

Anexo: Autos de revisão, nº3 e respetivas folhas de calculo da revisão 

de preços ----------------------------------------------------------- 

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

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão nº 3/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 
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PÚBLICAS, S.A., no valor de 82,15 €, IVA não incluído, que se dá aqui 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.04.05. – 

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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.8. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS). -------------------------------------------------------- 

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, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 4.580,00 

€, 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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €4.580,00 

(Quatro mil, quinhentos e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.9. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS). -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 18.571,60 

€, 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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €18.571,60 

(Dezoito mil, quinhentos e setenta e um euros e sessenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.10. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS). -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 2.700,00 

€, 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 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €2.700,00 

(Dois mil e setecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.- 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JOSÉ JOAQUIM GUIMARÃES MOTA 

TERRINCA. INFORMAÇÃO Nº62/DAR/2019. --------------------------------- 

Foi presente a informação nº62/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.— 

1. INTRODUÇÃO:----------------------------------------------------  

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 12 de março de 2019, um 

pedido em nome de José Joaquim Guimarães Mota Terrinca, contribuinte 

n.º189602023, a solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida 

contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água, 

recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não 

pagos, numa instalação na Praceta do Pessegueiro, Ed. Pessegueiro, Bl. 

4, 5B.-------------------------------------------------------------- 

A 14 de março de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos e 

Ação Social, informação sobre a impossibilidade económica do 

requerente.--------------------------------------------------------- 
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A 26 de março de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº50/SHSDPC Nº28/2019, que o Sr. José Joaquim 

Guimarães Mota Terrinca, se encontra com limitações financeiras.-----  

2.DO DIREITO:-------------------------------------------------------  

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido é 241,32€+Iva;----------------------------- 

Da análise da documentação apresentada, conclui-se que a ora 

peticionária reúne os requisitos necessários para que lhe seja 

autorizado o pagamento em prestações ao abrigo do retrocitado artigo 

do regulamento municipal;-------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€, pelo 

que o faseamento do pagamento da dívida, solicitado em 10 prestações, 

dá cumprimento ao exigido.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

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 consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 241,32€+Iva, 

em 10 prestações mensais;--------------------------------------------  

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

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 03 de abril de 2019.----------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências subdelegadas---------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.04. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2019.04.05. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

1.1. RATIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ATRIBUÍDA PELO 

MEMBRO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE QUE DEPENDE (SIADAP 1), RELATIVAMENTE AO 

ANO DE 2018. PROPOSTA N.º 31/GAP/2019. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Considerando que:--------------------------------------------------- 

- De acordo com o art.º 7º do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 

de setembro que adaptou aos serviços de administração autárquica o 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, 

aprovado pela lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, “A Avaliação do 

Desempenho é efetuada anualmente, e abrange as unidades orgânicas que 

dependem diretamente dos membros do órgão executivo respetivo”.------ 

- Nos termos do art.º 8º do mesmo diploma:-------------------------- 

1. “A avaliação do desempenho das unidades orgânicas realiza-se com 

base nos seguintes parâmetros:--------------------------------------- 

a) «Objetivos de eficácia», entendida como medida em que uma unidade 

orgânica atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados 

esperados;---------------------------------------------------------- 

b) «Objetivos de eficiência», enquanto relação entre os bens 

produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados;------------ 

c) «Objetivos de qualidade», traduzida como o conjunto de prioridades 

e caraterísticas de bens ou serviços que lhes conferem aptidão para 

satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores. -- 

2. Para avaliação dos resultados obtidos em cada objetivo são 

estabelecidos os seguintes níveis de graduação: --------------------- 

a) Superou o objetivo; -------------------------------------------- 

b) Atingiu o objetivo; -------------------------------------------- 

c) Não atingiu o objetivo”. --------------------------------------- 

- De acordo com o estipulado no art.º 10º do mesmo diploma, a unidade 

orgânica deve apresentar, até ao dia 15 de abril do ano seguinte ao 

que se refere, um relatório do desempenho ao membro do executivo de 

que dependa, evidenciando os resultados alcançados e os desvios 

verificados, tendo em conta os objetivos anualmente fixados, sendo 

acompanhado da informação prevista na mesma disposição. ------------- 

- A avaliação final do desempenho das unidades orgânicas é expressa 

qualitativamente pelas seguintes menções:---------------------------- 

a) Desempenho Bom, atingiu todos os objetivos, superando alguns; --- 
b) Desempenho Satisfatório, atingiu todos os objetivos ou os mais 

relevantes;--------------------------------------------------------- 

c) Desempenho Insuficiente, não atingiu os objetivos mais 

relevantes.--------------------------------------------------------- 
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- De acordo com o nº. 3 do artigo 12.º, compete, em cada município, à 

respetiva câmara municipal, ratificar a avaliação das unidades 

orgânicas atribuídas pelo membro do órgão executivo de que dependam; 

- Os membros do Órgão Executivo procederam à avaliação do desempenho 

da Unidade Orgânica – Departamento de Coordenação Geral, relativamente 

ao ano 2018, constante da listagem e ficha de avaliação da Unidade 

Orgânica – SIADAP 1, anexa.------------------------------------------ 

Proponho:----------------------------------------------------------- 

Em cumprimento do disposto no nº. 3 do art.º 12º. do Decreto 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, a ratificação da proposta 

de avaliação da seguinte Unidade Orgânica, diretamente dependente do 

Executivo, relativamente ao ano de 2018:----------------------------- 

UNIDADE ORGÂNICA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

Departamento de Coordenação Geral 

 

 

Desempenho Bom 

Nos termos constantes da ficha anexa. ------------------------------- 

Que posteriormente se divulgue o resultado da avaliação, em 

cumprimento do determinado no nº. 1 do art.º 25º. e 26º. do Decreto 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, conjugados com o disposto 

na alínea i) do art.º. 5º. da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro. -- 

Chaves, 09 de abril 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. ----------- 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. 3ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº12/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: ----------- 

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: -------------------------------------------------  
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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: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: 

 

Valor Validação

30 551 600,21 €   

5 548 562,51 €     

2 681 694,12 €     

30 551 600,21 €   

4 182 086,96 €     

26 369 513,25 €   

2 681 694,12 €     

23 687 819,13 €   

30 551 600,21 €   

1 527 580,01 €     

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

REGRAS ORÇAMENTAIS

(2) Despesa corrente paga

Despesa corrente paga

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(1) Valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Apuramento do saldo corrente

Situação de 

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

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

Total das receitas correntes totais (6)

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

Artigo 40º

Receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

DATA: 05-04-2019

Valor Validação

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

5.938.262,14 €     

2.681.694,12 €     

3.256.568,02 €     

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Total das receitas correntes totais (6) Não aplicável 

(Situação de 

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

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 
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Chaves, 08 de abril de 2019. --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão,__________________________(Márcia Santos, Dra.) - 

Anexo: Mapa da 3ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 ----- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.08. ------------------------------------- 

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 

2019.04.09. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.2. ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A IAG-INTERNATIONAL AUCTION 

GROUP SLU, NA SEQUÊNCIA DA AQUISIÇÃO DE BENS DA INSOLVENTE PASTELNOR, 

LDA. CELEBRAÇÃO CONTRATO DE ARRENDAMENTO/UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO. 

PROPOSTA N.º 34/GAP/2019. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Justificação ----------------------------------- 

1. Ao tempo da existência da sociedade MARC, S.A., foram, por esta, 

estabelecidos contratos de Utilização de Espaço do Entreposto 01 e do 

Entreposto 02, do Mercado Abastecedor da Região de Chaves, com a 

sociedade Pastelnor-Indústria e Inovação Alimentar, Lda., entretanto 

insolvente – Processo judicial de Insolvência nº 334/18.8T8 CHV- Juízo 

Local Cível de Chaves, Juíz 2, Tribunal da Comarca de Vila Real. ---- 

2. O Município de Chaves apresentou-se como credor no aludido 

processo, quer em nome próprio, quer na qualidade de beneficiário do 

procedimento de internalização da sociedade MARC, S.A.., mediante o 

qual lhe vieram a ser adjudicados diversos bens imóveis, entre os 

quais o prédio urbano composto de edifício de dois pavimentos, 

destinado a armazéns e atividades industriais, com a superfície 

coberta de 9.666m2 e a descoberta de 52.823m2, inscrito na respetiva 

matriz predial da freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves sob o 

artigo 3191, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

3250, respetivamente, com os valores patrimoniais de €1.050.710,78 – 

Entreposto 1, de €1.050.710,78 - Entreposto 2 e de €474.879,68 – 

Pavilhão do Mercado. ----------------------------------------------- 

3. Nesse contexto, em 25 de junho de 2018, foi comunicado à 

Pastelnor, Lda., a resolução de tais contratos, tendo sido dado 

conhecimento de tal decisão administrativa ao administrador judicial 

de insolvência, Dr. Francisco José Areias Duarte, o qual requereu a 

concessão de um prazo para a promoção das diligências de liquidação 

dos bens e a sua remoção pelo futuro adjudicatário. ---------------- 

4. De acordo com a Ata nº 4, do administrador judicial de 

insolvência, Dr. Francisco José Areias Duarte, remetida ao Município, 

enquanto credor, os bens da massa insolvente que foram postos à venda, 

constituindo 25 verbas, foram adjudicados, em 11 de dezembro de 2018, 

à sociedade espanhola International Auction Group, S.L.U. (designada 

abreviadamente por IAG), representada, em Portugal, pelo advogado, Dr. 

Ricardo Meireles Vieira, tendo, aquela adjudicatária, a obrigação de 

proceder à retirada dos bens e entrega das chaves das instalações do 

antigo Mercado Abastecedor, a este Município, até ao passado dia 

11/01/2019. -------------------------------------------------------- 
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5. Entretanto, o representante legal da sociedade adjudicatária, 

Dr. Ricardo Vieira, estabeleceu, institucionalmente, contactos pré-

negociais com este Município, visando o arrendamento do Entreposto 02 

do MARC, de modo a que os bens adjudicados ali permanecessem, até à 

sua revenda, dado serem constituídos, maioritariamente, por maquinaria 

industrial de grande dimensão. ------------------------------------- 

6. Neste contexto, foi pré-acordado um valor para o arrendamento de 

€1,00/m2, dado ser este o valor aprovado pelos órgãos municipais para 

a locação e alienação dos terrenos no Parque Empresarial de Chaves, 

no qual se inclui o Loteamento do MARC, e o prazo improrrogável de 6 

meses, a partir de 21de janeiro de 2019, mediante a condição da IAG 

proceder à limpeza dos outros dois espaços, anteriormente ocupados 

pela Pastelnor. ----------------------------------------------------- 

7. Concretizada a limpeza dos espaços, anteriormente ocupados pela 

insolvente Pastelnor, veio a ser celebrado com a IAG, no pretérito dia 

26 de março de 2019, um contrato promessa de arrendamento, para fins 

não habitacionais, tendo por objeto o Entreposto 02, composto por 12 

módulos, com a área total de 3.704m2, o qual é susceptível de 

utilização independente, e faz parte prédio urbano supra identificado, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco sob o citado 

artigo 3191, do denominado Mercado Abastecedor da Região de Chaves. - 

8. Para além do objeto, previsto na cláusula primeira, e das 

disposições legais aplicáveis, tal contrato prevê que o arrendamento, 

a celebrar, tenha a duração improrrogável de 6 meses, com efeitos a 

21/01/2019, e a renda mensal devida por tal ocupação seja de €3 704,00, 

correspondendo a €1,00/m2, com pagamento de sinal do valor 

correspondente a dois meses, ou seja a €7 408,00, e uma caução 

correspondente ao valor de 1 mês de renda, com a assinatura do contrato 

promessa. ---------------------------------------------------------- 

9.  Neste contexto, encontram-se reunidas as condições materiais 

necessárias à celebração do contrato de arrendamento para fins não 

habitacionais – utilização de espaço -tornando-se necessário, face ao 

valor do contrato e à sua duração, obter a necessária autorização 

administrativa, da câmara municipal, para a prática deste ato de 

administração do património, em vista à celebração do contrato 

prometido, nas precisas condições exaradas no respetivo contrato-

promessa, documento que se anexa, à presente proposta, para todos os 

efeitos legais. ---------------------------------------------------- 

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

Face ao exposto, em cumprimento do princípio da boa administração, 

previsto no Artigo 3º,  combinado, por analogia, face à inexistência 

de um regime jurídico específico e impositivo, para efeitos de 

arrendamento, por parte das autarquias, com o disposto no Artigo 61.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, e alínea g), do 

nº1, do Artigo 33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de  12 de setembro, 

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

a)  Que seja aprovada a celebração de contrato de arrendamento, 

tendo por objeto o Entreposto 02, composto por 12 módulos, com a área 

total de 3.704m2, o qual é susceptível de utilização independente, 

fazendo parte do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia 

de Outeiro Seco, concelho de Chaves, sob artigo 3191, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 3250, registado a 

favor deste Município pela apresentação 2299 de 2017/09/07, pelo 

prazo, improrrogável, de seis meses, com efeitos, para o seu início, 

a 21 de janeiro de 2019, e a renda mensal de €3 704,00, em concretização 

do contrato-promessa de arrendamento, celebrado em 26 de março do 

corrente ano, com a sociedade espanhola International Auction Group, 
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SLU, com sede em Barcelona-Espanha, e NIPC 980642442, para a prática 

de ato isolado (contrato de arrendamento), em Portugal; ------------- 

b) Para o efeito, que a referida sociedade seja notificada para, no 

prazo de 10 dias, vir proceder à formalização do contrato de 

arrendamento, e ao pagamento e acerto das respetivas rendas, ficando 

a receita domiciliada na rubrica económica de receita corrente 

“07.03.02 – Rendas/Edifícios –; ------------------------------------ 

c) Que a formalização do contrato revista a forma escrita, em 

conformidade com as normas legais em vigor, ficando, desde já, 

legitimado o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal a outorgar 

o respetivo contrato; ---------------------------------------------- 

d) Por fim, no caso de decisão favorável, dever-se-á remeter a 

presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral – Gabinete de 

Notariado e Expropriações – para ulterior operacionalização. ------- 

Chaves, 9 de abril de 2019. ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: O supra identificado contrato-promessa de arrendamento. -- 

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

proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-

se. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2.3. HARMONIZAÇÃO PLATAFORMA CONTABILÍSTICA – FATURAÇÃO “ÁGUA, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS” – REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 09/ DGF/2019. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

a) Considerando que se encontram a decorrer os procedimentos 

técnicos e contabilísticos inerentes à harmonização das plataformas 

informáticas (CGI e Medidata) de suporte à faturação dos conceitos 

relacionados com o fornecimento de “água, saneamento e resíduos”, pelo 

Municípios aos respetivos consumidores; ----------------------------- 

b) Considerando que tais procedimentos determinam uma articulação 

entre a DAR e a DGF que, com o apoio das referidas softwarehouses, têm 

vindo a efetuar as necessárias configurações contabilísticas 

indispensáveis à faturação e reconhecimento do proveito, de forma 

imediata e com tradução direta nas demonstrações financeira 

municipais; -------------------------------------------------------- 

c) Considerando que, no âmbito da integração CGI/Medidata e no que 

se refere ao valor em dívida de faturação de clientes de água, a 

31/12/2017, e 31/12/2018, foi apurada uma divergência entre os valores 

contantes no POCAL (Medidata) e os valores constantes no programa de 

faturação da CGI (disponibilizados pela CGI), de acordo com o seguinte 

quadro comparativo: ------------------------------------------------ 
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d) Considerando que, o procedimento sistematizado para o lançamento 

do valor de faturação mensal foi efetuado com base nos mapas do 

programa da CGI e de acordo com as instruções dadas pela entidade 

gestora, sendo que, no que se refere à cobrança da receita, a mesma é 

refletida no POCAL, conforme os dados enviados pela DAR; ------------ 

e) Considerando que tais procedimentos contabilísticos foram 

efetuados cumprindo as regras contabilísticas tendo sido lançados com 

base na informação do programa de faturação de águas, bem como a 

componente de entrada de receita, e tendo em conta que os valores que 

constam no programa de faturação de águas refletem o real valor em 

dívida; ------------------------------------------------------------ 

f) Considerando que vieram a ser despoletadas tentativas de 

verificação dos motivos que conduziram a tal divergência, nos 

montantes de 59.067,45€ e 49.950,28€, respetivamente, concluiu-se ter 

existido alguma conflitualidade aquando do registo e reconhecimento 

de tais montantes, transferidos para POCAL (Medidata), da aplicação 

“Cidadela” (Aptra), em final de 2013, para 2014; ------------------- 

g) Por outro lado, constatou-se que, parte do referido montante em 

dívida, se encontrava, à data, já prescrito, não existindo, contudo, 

qualquer informação, proveniente da DAR, atinente à declaração e/ou 

aprovação da sua caducidade/prescrição. ---------------------------- 

II – Proposta de estratégia de atuação: ---------------------------- 

1 – Face ao exposto e tendo em vista finalizar a harmonização 

contabilística entre as aludidas plataformas de suporte à faturação 

de “águas, saneamento e resíduos”, propõe-se que seja considerado como 

válido o valor referente a “Dívidas de clientes”, em tal componente, 

POCAL CGI Diferença 

213601 - ENTIDADES PÚBLICAS 138.845,03 €    99.057,58 €           39.787,45 €        

213602 - ENTIDADES NÃO PÚBLICAS 379.818,96 €    420.031,02 €         40.212,06 €-        

218103 - COBRANÇAS EM ATRASO - CLIENTES ÁGUA 1.238.737,00 € 1.179.244,94 €      59.492,06 €        

TOTAL 1.757.400,99 € 1.698.333,54 €      59.067,45 €        

POCAL CGI Diferença 

213601 - ENTIDADES PÚBLICAS 196.793,00 €    171.951,04 €         24.841,96 €        

213602 - ENTIDADES NÃO PÚBLICAS 248.113,54 €    379.317,27 €         131.203,73 €-      

218103 - COBRANÇAS EM ATRASO - CLIENTES ÁGUA 1.349.040,20 € 1.192.728,15 €      156.312,05 €      

TOTAL 1.793.946,74 € 1.743.996,46 €      49.950,28 €        

DÍVIDA CLIENTES ÁGUA A 31/12/2017 - MUNICÍPIO DE CHAVES

DÍVIDA CLIENTES ÁGUA A 31/12/2018 - MUNICÍPIO DE CHAVES
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apurado pela DAR, a 31/12/2018, passando a ser este o montante a 

reconhecer no POCAL – Medidata, ou seja, 1.743.996,46€. ------------ 

2 - Não sendo possível autonomizar o referido montante, por cliente, 

e tendo em conta que o título legitimador do mesmo, reveste a forma 

de “nota de lançamento contabilística”, sem indicação do cliente, 

sugere-se que venham, tais documentos contabilísticos, a ser 

desconsiderados, para efeitos de assunção da dívida de clientes de 

água, saneamento e resíduos, à data de 31/12/2018, com fundamento, de 

forma sumária, nos seguintes factos: ------------------------------- 

a) Deficiências na implementação de novas plataformas informáticas 

de suporte aos registos contabilísticos, nos períodos compreendidos 

entre 2002 e 2012 – implementação do POCAL – Medidata; 2013 até 2015 

– implementação da aplicação Cidadela e 2015 até 2017 – retoma da 

aplicação POCAL – Medidata; ---------------------------------------- 

b) Eventuais prescrições de dívida promovidas pela DAR, não 

comunicadas à DGF e, por conseguinte, não atualizado o registo 

contabilístico do montante em dívida; ------------------------------ 

c) Eventuais erros nas listagens produzidas pela DAR, que dão 

suporte aos lançamentos contabilísticos efetuados pela DGF, ainda que 

posteriormente corrigidas mas não transmitidas para serem refletidos 

em tais registos; --------------------------------------------------- 

3 – Mais se informa que os valores indicativos da divergência apurada, 

têm vindo a ser, sucessivamente, refletidos na prestação de conta 

anual, e mencionados e validados pelo Relatório produzido pela 

Sociedade de Revisores oficiais de Contas, contratada pelo Município, 

considerando inexistir divergência materialmente relevante; -------- 

4 – Durante o 1º semestre de 2019 será efetuada a competente 

regularização contabilística, com intervenção dos técnicos da Medidata 

e da CGI, tendo em vista uma perfeita integração, pelo que, em sede 

de prestação de contas de 2019, será demonstrada evidência, quer nas 

demonstrações financeiras a elaborar, quer nas Notas ao balanço e 

demonstração de resultados, da regularização produzida; ------------- 

5 - Por conseguinte, salienta-se a importância da implementação da, 

ora, pretendida harmonização informática e contabilística (CGI – 

Medidata), tendo em vista a adoção de mecanismos automatizados que 

venham a mitigar eventuais divergências e/ou distorções à metodologia 

que deve imperar nos processos de faturação a clientes e respetiva 

cobrança e, bem assim, a assunção e reconhecimento da maturidade das 

respetivas dívidas, salvaguardando os princípios basilares de rigor, 

fiabilidade, transparência e prudência dos registos contabilísticos 

que serão traduzidos nas demonstrações financeiras do município; --- 

6 – Face ao exposto, submete-se a presente proposta à consideração e 

apreciação do Sr. Presidente, e sequente submissão ao órgão executivo 

municipal, para aprovação. ----------------------------------------- 

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

Chaves, 18 de março de 2019 ---------------------------------------- 

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

(Dr.ª Márcia Santos) ----------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão de Águas e Resíduos ----------------------------- 

(Engº Delmar Fernandes) -------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.04.09. ------------------------------------- 

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 

2019.04.10. -------------------------------------------------------- 
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Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e 

deliberação.-------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PLANO PRESTACIONAL - RESPOSTA AO N/ OFÍCIO 

N.º 145/DSC/2018 - CONVITE AO APERFEIÇOAMENTO DO REQUERIMENTO INICIAL. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 34/DSC/2019. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a resposta ao n/ 

ofício n.º 145/DSC/2018, formulada por Adelaide Fernandes Salvador 

Rodrigues, sócia gerente da empresa “Bónus Supermercado Lda.”, 

contribuinte fiscal n.º 503 522 767, registada nos serviços de 

expediente geral desta Autarquia, sob o n.º 9157, em 11.09.2018, 

relacionada com o convite ao aperfeiçoamento do requerimento inicial 

do pedido de plano prestacional para pagamento de avisos em atraso, 

referentes ao direito de ocupação dos lugares de venda - lojas n.º 9, 

10 e 44, do Mercado Municipal de Chaves. ---------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 37.º do Regulamento de Mercados Municipais 
do Concelho de Chaves (RMM), pela ocupação dos lugares de venda são 

devidas as taxas constantes no Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), a pagar até ao dia 

15 de cada mês, mediante as guias de pagamento emitidas para o efeito.  

2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 
respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de venda no 

Mercado Municipal de Chaves (n.º 4 do artigo 37.º do RMM). ----------  

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.º do Regulamento de Liquidação 
e Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), e sem prejuízo do disposto no 

n.º 7, compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, 

nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei 

Geral Tributária (CPPT), desde que se encontrem reunidas as condições 

para o efeito. ------------------------------------------------------ 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através do n/ ofício com a referência 17/DSC/2018, datado de 22 
de fevereiro de 2018, foi comunicada à requerente a existência de 

avisos por liquidar, relativos aos meses de janeiro de 2017 a fevereiro 

de 2018, referentes ao direito de ocupação dos lugares de venda - 

lojas n.º 9, 10 e 44 do Mercado Municipal de Chaves, os quais perfaziam 

um total de 2738,82€ (dois mil setecentos e trinta e oito euros e 

oitenta e dois cêntimos), ao que acrescem juros de mora vencidos. --- 

3.2. Em 02.03.2018, a requerente, através do documento registado nos 
serviços de expediente geral desta Autarquia sob o n.º 1913, solicita 

o “perdão da dívida”, pedido que nos termos da informação/proposta n.º 

24/DSC/2018, submetida à Reunião de Câmara de 22.03.2018, foi 
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indeferido por unanimidade, facto comunicado através n/ ofício n.º 

91/DSC/2018, de 5 de abril de 2018. --------------------------------- 

3.3. Em sequência, a 13.04.2018, através do documento registado nos 
serviços de expediente geral desta Autarquia sob o n.º 3198, a 

requerente solicita o pagamento do montante em dívida em 30 prestações, 

sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado desde 

que se verifique que a requerente, pela sua situação económica, não 

pode solver a dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações 

em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 

unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos termos do 

disposto no n.º 5 do artigo 196.º do CPPT. -------------------------- 

3.4. Contudo, a requerente não fez prova documental da insuficiência 
económica, demonstrada nos termos da lei sobre o apoio judiciário, 

pelo que através do n/ ofício n.º 145/DSC/2018, foi convidada a 

aperfeiçoar o requerimento inicial do pedido de pagamento em 

prestações, através da apresentação da “Certidão do Registo Comercial” 

e a “Demonstração de Resultados”. \12 ------------------------------- 

3.5. De referir ainda, que nos termos do artigo 8.º do RMM, em vigor, 
a requerente foi informada que deveria manter as lojas em 

funcionamento, facto que não se veio a verificar, permanecendo 

fechadas em permanência. -------------------------------------------- 

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

4.1. A requerente veio através do pedido, registado nos serviços de 
expediente geral desta Autarquia, sob o n.º 9157, em 11.09.2018, suprir 

as deficiências iniciais do requerimento inicial em que solicita o 

pagamento do montante em dívida de 2738,82€, em 30 prestações, 

apresentando para o efeito a “Certidão do Registo Comercial” e a 

“Demonstração de Resultados”. --------------------------------------- 

4.2. O processo tem vindo a ser acompanhado pelos serviços, tendo a 
requerente e o seu conjugue, reunido com a Senhora Vereadora, Eng.ª 

Paula Chaves, responsável pelo pelouro de Feiras e Mercados, por 

diversas vezes, apresentando em todas as ocasiões projetos para 

reabertura das lojas, que nunca se vieram a efetivar. --------------- 

4.3. No entanto, é de realçar que a requerente, conforme se 

comprometeu, tem vindo a cumprir com o pagamento da taxa devida pela 

ocupação das lojas, pelo que permanece em atraso apenas a dívida ora 

objeto de análise. -------------------------------------------------- 

4.4. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados, e assumindo que a empresa é 
a único meio de subsistência do casal, confirma-se a insuficiência 

económica, nos termos da lei sobre o apoio judiciário; -------------- 

(ii)  Assim, assumindo a dívida de 2738,82€, propõe-se um plano 

prestacional de 26 meses, com o pagamento mensal de 105,40€ (cento e 

cinco euros e quarenta cêntimos), acrescendo os juros de mora, que 

continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda incluída em cada 

prestação e até integral pagamento, de acordo com o disposto no n.º 8 

do artigo 196.º do CPPT; -------------------------------------------- 

(iii) Nos termos do n.º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança 

e Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia; ------- 

(iv) No entanto, a falta de pagamento de qualquer prestação implica 

o vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 
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no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e deverá ter como consequência a 

extinção definitiva do direito de ocupação dos respetivos lugares de 

venda do Mercado Municipal de Chaves; ------------------------------- 

(v) Deverá ainda ser comunicado à requerente, nos termos da alínea f) 
do artigo 12.º RMM, que a interrupção do exercício da atividade, 

implica a caducidade do direito de ocupação, pelo que as lojas deverão 

ser reabertas num prazo máximo de 2 meses, tempo concedido para 

renovação de stocks e eventual apresentação de novo plano de negócios. 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõem ao Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral que submeta à consideração da 

Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, responsável pelo pelouro das 

feiras e mercados, a aprovação da presente informação e a adoção da 

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

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

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento das taxas 

devidas pelo direito de ocupação dos lugares de venda – lojas n.º 9, 

10 e 44, do Mercado Municipal, em 26 prestações no valor de 105,40€ 

(cento e cinco euros e quarenta cêntimos), ao qual acrescem os juros 

de mora vencidos; --------------------------------------------------- 

(ii) A verificar-se a manutenção do encerramento permanente dos lugares 
de venda - lojas, após o prazo e termos previstos na alínea (v) ponto 

4.3 da presente informação, deverá dar-se seguimento ao previsto no 

n.º 4 do artigo 8.º do RMM, que conduzirá à caducidade definitiva do 

direito de ocupação; ------------------------------------------------ 

(iii) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir à mesma vir a processo, por escrito, dizer o 

que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. ------------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 22 de março de 2019 ----------------------------------------- 

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

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Anexo: Requerimento EG 3198 | EG 9157 ------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

25/03/2019---------------------------------------------------------- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula 

Chaves, para aprovação da proposta e da estratégia procedimental 

preconizada na mesma. ----------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 28/03/2019 ---------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 29/03/2019 ------- 

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. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LUGAR DE VENDA 

E6, NO TERRADO NA FEIRA SEMANAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

39/DSC/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

por Maria de Fátima Lopes da Costa, contribuinte fiscal n.º 187 516 

294, registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob 

o n.º 10310, em 08.10.2018, relacionado com o pedido de transferência 

do direito de ocupação de lugar de venda E6, no terrado da Feira 

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

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Os lugares de venda no terrado da Feira Semanal de Chaves, cf. 

artigo 17ºii do Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a 

Retalho Não Sedentária (RCRNS), em vigor no Município de Chaves, serão 

sempre atribuídos a título precário, pessoal e oneroso, sendo a 

atribuição condicionada nos termos do referido regulamento e demais 

disposições legais aplicáveis. -------------------------------------- 

2.2. Assim, a atribuição dos lugares de venda, nos termos do n.º 1 do 

artigo 19.º do RCRNS, deve ser imparcial, transparente e efetuada 

através de sorteio, por ato público, o qual deve ser anunciado em 

edital, na página eletrónica do município, num jornal local e ainda 

no “Balcão do empreendedor”. ---------------------------------------- 

2.3. Sempre que existam lugares novos ou deixados vagos, cf. n.º 2iii 

do artigo 19.º do RCRNS, deverá dar-se seguimento ao previsto no número 

anterior, não podendo a atribuição de lugares ser objeto de renovação 

automática, nem devendo prever condições mais vantajosas para o 

feirante cuja atribuição de lugar tenha caducado ou para quaisquer 

pessoas que com este mantenham vínculos de parentesco ou afinidade, 

vínculos laborais, ou, tratando-se de pessoa coletiva, vínculos de 

natureza societária. ------------------------------------------------ 

2.4. Quanto à transmissão do direito de ocupação, cf. definido no n.º 

1iv do artigo 12.º do RCRNS, os títulos de direito de ocupação dos 

lugares de venda são intransmissíveis, salvo o disposto no número 

seguinte, que define as condições em que a Câmara Municipal poderá 

autorizar a transmissão do direito de ocupação ao cônjuge não separado 

judicialmente de pessoas e bens e ou na sua falta ou desinteresse, aos 

seus descendentes diretos. ------------------------------------------ 

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

3.1. O requerimento formulado consubstancia o pedido de transmissão 
do direito de ocupação de lugar E6, no terrado da Feira Semanal de 

Chaves, por uma colaboradora, que apresenta para o efeito declaração 

de autorização da titular, Maria do Céu Alves Barradas Morais, cuja 

assinatura, no entanto, não foi objeto de qualquer reconhecimento. -- 

3.2. De referir, que da última atualização de cadastro, realizada em 
2014, não foi mencionado pela titular, no respetivo formulário 

(documento em anexo), a existência de qualquer colaborador. --------- 
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3.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A transmissão do título do direito de ocupação apenas se 

encontra previsto para o cônjuge não separado judicialmente de pessoas 

e bens e ou na sua falta ou desinteresse, aos seus descendentes diretos 

(cf. n.º 1 do artigo 12.º do RCRNS); -------------------------------- 

(ii) Na eventualidade da atual titular desistir voluntariamente do 

direito de ocupação do lugar, ficando este vago, nos termos do n.º 22 

do artigo 19.º do RCRNS, deverá dar-se seguimento ao previsto no n.º 

1 do mesmo artigo, o qual prevê uma atribuição imparcial, transparente 

e efetuada através de sorteio, por ato público, não devendo prever 

condições mais vantajosas para quaisquer pessoas que com esta 

mantenham vínculos laborais. ---------------------------------------- 

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

Face ao exposto, estes serviços propõem ao Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral que submeta à consideração da 

Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, responsável pelo pelouro das 

feiras e mercados, a aprovação da presente informação e a adoção da 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no indeferimento do pedido de transmissão 

do direito de ocupação de lugar E6, no terrado da Feira Semanal de 

Chaves, pelas razões expostas no ponto 3.3 desta informação; -------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 
nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir à mesma vir a processo, por escrito, dizer o 

que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. ------------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade, --------------------------------------------------- 

Chaves, 2 de abril de 2019 ------------------------------------------ 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

Anexo: Requerimento NIPG 10310 | Ficha de Cadastro ------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

03/04/2019---------------------------------------------------------- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula 

Chaves, para aprovação da proposta e da estratégia procedimental 

preconizada na mesma. ----------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 08/04/2019 ---------------------------------------- 

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 09/04/2019 ------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 
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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. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE LUGAR DE VENDA NO TERRADO NA FEIRA SEMANAL 

DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 41/DSC/2019. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

por Carlos Manuel da Costa Teixeira, contribuinte fiscal n.º 176 052 

240, registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob 

o n.º 2899, em 02.04.2019, relacionado com o pedido de atribuição de 

um lugar de venda no terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

4.1. A adjudicação do direito de ocupação de lugar de venda no terrado 

das feiras do município, cf. n.º 1 do artigo 9.ºv do Regulamento de 

Exercício de Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária (RCRNS), 

é da competência da Câmara Municipal. ------------------------------- 

4.2. Sempre que existam lugares novos ou deixados vagos, cf. n.º 2vi do 

artigo 19.º do RCRNS, deverá dar-se seguimento ao previsto no n.º 1 

do mesmo artigo, o qual prevê uma atribuição imparcial, transparente 

e efetuada através de sorteio, por ato público. --------------------- 

4.3. No entanto, sempre que o titular do lugar fixo não ocupe o lugar 

que lhe está reservado até às oito horas da manhã do dia de feira, o 

funcionário municipal em serviço na feira, pode atribuir esse lugar a 

outro feirante ou participante ocasional, cf. n.º 1vii do artigo 21.º 

do RCRNS, observando, com as necessárias adaptações, os procedimentos 

previstos nos números seguintes. ------------------------------------ 

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

3.1. O requerimento formulado consubstancia o pedido de atribuição de 
lugar no terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------------------ 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A atribuição do direito de ocupação de um lugar de venda no terrado 

da Feira Semanal carece da autorização pelo executivo municipal, da 

abertura do procedimento de atribuição do direito de ocupação, e 

concretização do ato de adjudicação de tal direito. ----------------- 

3.3. Face ao exposto, estes serviços entendem que o pedido de 

atribuição do direito de ocupação de lugar no terrado da Feira Semanal 

de Chaves não poderá ser acolhido, devendo o requerente ser 

aconselhado, enquanto aguarda pelo novo ato público, a ocupar, sempre 

que possível, um lugar a título ocasional. -------------------------- 

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

Face ao exposto, estes serviços propõem ao Senhor Diretor de 

Departamento de Coordenação Geral que submeta à consideração da 

Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, responsável pelo pelouro das 

feiras e mercados, a aprovação da presente informação e a adoção da 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no indeferimento do pedido de lugar de 

venda, no terrado da Feira Semanal de Chaves, informando o requerente 

que enquanto aguarda por novo ato público pode, entretanto, tentar a 

modalidade de ocupação de lugar a “título ocasional”, nas 

circunstâncias e condições previstas no artigo 21.º do RCRNS. ------- 
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4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 
nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir ao mesmo vir a processo, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. ------------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, de 5 de abril de 2019 --------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

Anexo: EG2899 ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

08/04/2019---------------------------------------------------------- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

ao Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a 

presente informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral 

DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO 

DELGADO DATADO DE 08/04/2019 ---------------------------------------- 

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 08/04/2019 ------- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

 

4. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE FRUTA, PEDIDO 

DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 182/13 – 

ISABEL GRILO UNIPESSOAL, LDA. – LUGAR DE VALE SALGUEIRO, FREGUESIA DE 

OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 12.04.2019.------- 

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 764/19, referente ao processo n.º 

182/13, Isabel Grilo, Unipessoal, Lda, na qualidade de proprietária, 

apresenta, projetos de especialidades, relativos, a obras de 

ampliação40, de um armazém, destinado a armazenamento de fruta, 

localizado no lugar de Vale de Salgueiro, freguesia de Outeiro Seco 

no concelho de Chaves.----------------------------------------------- 

1.2- LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

                                                           
40 «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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1.2.1- 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.- 

1.3- ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.3.1. 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.----- 

1.3.2. 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.---------------------------------- 

1.3.3- O requerente apresentou sob requerimento n.º 2660/18 e 199/19, 

pedido com vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a 

obras de ampliação de um armazém, destinado a armazenamento de fruta, 

nos termos do disposto no Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, 

tendo sido aprovado por deliberação de câmara datada de 01 de Abril 

de 2019.------------------------------------------------------------ 

2- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

2.1- NO REGIME JURÍDICO---------------------------------------------- 

2.1.1- O pedido apresentado sob requerimento n.º 764/19, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

Setembro, por se tratar do pedido de aprovação dos projetos de 

especialidades.----------------------------------------------------- 

3- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER----------------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III 

da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente:---------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

3.2- Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia.---------- 

3.3- Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

da ampliação, de um armazém, destinado a armazenamento de fruta, dispõe 

do prazo de 1 ano, a contar da data da notificação do ato de 

licenciamento, para requerer a emissão do respetivo alvará, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

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

3.4- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado;----------------------------------------------- 

4 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

4.1- De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 49,56 euros.--------------------------------------------- 

4.2- 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 

190,65 euros.------------------------------------------------------- 
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4.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 240,21 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

5- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

5.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

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

5.1.1- Considerando, que são apresentados sob requerimento n.º 764/19, 

datado de 4 de Abril de 2019, os projetos de especialidades exigíveis, 

nos termos da lei, propõe-se, o licenciamento das alterações ao imóvel, 

destinado a “armazém”.----------------------------------------------- 

5.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 

5.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

das alterações ao imóvel:-------------------------------------------- 

5.3.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117 do RJUE;------------------------ 

5.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.-Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo aditamento ao alvará de licença de 

construção n.º 27/14, 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) – com aumento de área de 42,00 m2------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,20 0,20   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   
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REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   1,18     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   42 m2 

        

  

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio , serviços e armazéns      

   - n.º 4 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 49,56   € 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

  Descrição Uni Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º17 Emissão de aditamento ao alvará   39,85 € 

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 
42,00 m2 3,30 € 138,60 € 

n.º16 Prazo de execução da obra, por mês 1 12,20€ 12,20€ 

  TOTAL      190,65 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………∑ 49,56 €+ 190,65 € = 240,21 €--------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.04.2019:--------------- 

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 licenciamento 

da operação urbanística em causa (Ampliação de uma edificação 

destinada a armazenamento de fruta, sita no Lugar de Vale de Salgueiro, 

da Freguesia de Outeiro Seco) nos termos e para os efeitos expressos 

no item “5 – Proposta de Decisão”, deste documento.------------------ 

DESPACHO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, SR. DR. 

MARCELO DELGADO, DATADO DE 12.04.2018.------------------------------- 

Visto. Concordo com o teor da presente informação, a qual merece 

acolhimento.-------------------------------------------------------- 

Á consideração superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 12.04.2018.------------------------------------------------ 

Á 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.  -------------------------------------------- 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Marcelo Caetano Martins Delgado, redigi e vou assinar, junto do 

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

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 
iiRegulamento do Exercício de Atividade de Comercio a Retalho Não 

Sedentária --------------------------------------------------------- 

Artigo 17.º Regime de atribuição ------------------------------------ 

Os lugares de venda serão sempre atribuídos a título precário, pessoal 

e oneroso, sendo a atribuição condicionada aos termos do presente 

regulamento e demais disposições legais aplicáveis. ----------------- 
iii Artigo 19.º Condições de atribuição ------------------------------ 

1. A atribuição dos lugares de venda em feiras municipais deve ser 

imparcial, transparente e efetuada através de sorteio, por ato 

público, o qual deve ser anunciado em edital, na página eletrónica do 

município, num jornal local e ainda no “Balcão do empreendedor”. ---- 

2. O procedimento referido no número anterior deve ser realizado com 

periodicidade regular, e ser aplicado a todos os lugares novos ou 

deixados vagos, não podendo ser objeto de renovação automática, nem 

devendo prever condições mais vantajosas para o feirante cuja 

atribuição de lugar tenha caducado ou para quaisquer pessoas que com 

este mantenham vínculos de parentesco ou afinidade, vínculos laborais, 

ou, tratando-se de pessoa coletiva, vínculos de natureza societária.  
iv Artigo 12.º Transmissão do direito de ocupação ------------------- 

1. Salvo o disposto no número seguinte, são intransmissíveis os títulos 

de direito de ocupação dos lugares de venda. ------------------------ 

2. Poderá a Câmara Municipal autorizar a transmissão do direito de 

ocupação ao cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens e ou 

na sua falta ou desinteresse, os seus descendentes diretos nos 

seguintes casos: ---------------------------------------------------- 

a) Invalidez do titular; -------------------------------------------- 

b) Redução a menos de 50% da capacidade física normal; -------------- 

c) Morte do titular, nos termos previstos no artigo seguinte; ------- 

d) Outros motivos ponderosos e justificados, verificados caso a caso.  
vRegulamento do Exercício de Atividade de Comercio a Retalho Não 

Sedentária --------------------------------------------------------- 

Artigo 9.º - Direito à ocupação ------------------------------------- 

1. Os lugares de venda só podem ser ocupados e explorados pela pessoa, 

singular ou coletiva, beneficiária de adjudicação pela Câmara 

Municipal do direito de ocupação, sem prejuízo do disposto no artigo 

seguinte. ---------------------------------------------------------- 
vi Artigo 19.º - Condições de atribuição ---------------------------- 

1. A atribuição dos lugares de venda em feiras municipais deve ser 

imparcial, transparente e efetuada através de sorteio, por ato 

público, o qual deve ser anunciado em edital, na página eletrónica do 

município, num jornal local e ainda no “Balcão do empreendedor”. ---- 

2. O procedimento referido no número anterior deve ser realizado 

com periodicidade regular, e ser aplicado a todos os lugares novos ou 

deixados vagos, não podendo ser objeto de renovação automática, nem 

devendo prever condições mais vantajosas para o feirante cuja 
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atribuição de lugar tenha caducado ou para quaisquer pessoas que com 

este mantenham vínculos de parentesco ou afinidade, vínculos laborais, 

ou, tratando-se de pessoa coletiva, vínculos de natureza societária.  
vii Artigo 21.º Condições de atribuição de lugar de venda a título 

ocasional ---------------------------------------------------------- 

1. Quando o titular do lugar fixo não ocupar o lugar que lhe está 
reservado até às oito horas da manhã do dia de feira, deverá o 

funcionário municipal em serviço na feira, atribuir esse lugar a outro 

feirante ou participante ocasional, observando, com as necessárias 

adaptações, os procedimentos previstos nos números seguintes. ------- 

2. A ocupação do lugar de venda a título ocasional far-se-á segundo a 
ordem de chegada aos setores respetivos, segundo o ordenamento 

estabelecido. ------------------------------------------------------ 

3. A ocupação prevista no número anterior deverá ser solicitada 

verbalmente ao trabalhador municipal e estará sempre condicionada à 

existência de lugares disponíveis, implicando o pagamento da taxa 

correspondente e prevista no Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves. ------------------- 

 


