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Nº13 – Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Chaves
Realizada no dia 11 de junho
de 2019. -------------------Aos onze dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, nesta cidade
de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho,
realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a
Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com
as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr.
Francisco António Chaves de Melo, Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira
Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor
Augusto Costa Santos 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 cinco de junho de dois mil e
dezanove. ---------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
I - AUSÊNCIA DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA DRA.
MARIA MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Vereador
do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Penas, a Vereadora do
Partido Social Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender,
estará ausente, da presente reunião ordinária do Executivo Camarário,
atendendo à sua agenda parlamentar, para o dia de hoje. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida
falta. ------------------------------------------------------------II - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ RIBEIRO.
O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado
por dar conhecimento, ao Executivo Municipal, dos seguintes assuntos
relacionados com a atividade municipal, a saber: -------------------a) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
apresentou uma nota de congratulação, aos alunos do Agrupamento Fernão
de Magalhães, Joana Ferreira da Escola de Vidago e Rodrigo Montalvão
da Escola Fernão de Magalhães, premiados no concurso “Uma Aventura …
Literária 2019””, promovido pela Editorial Caminho.-----------------b) Cidade de Chaves na rota promocional do turismo de Portugal na
Holanda - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, a
cidade de Chaves, foi uma das cidades escolhidas, pela Agencia de
promoção Regional do Turismo Porto e Norte, em conjunto com a delegação
do Turismo de Portugal, na Holanda e a plataforma Zoover, para a
promoção externa do território com a visita de oito influenciadoras
digitais. ---------------------------------------------------------c) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
apresentou uma nota de congratulação, ao Karaté Club de Chaves – Kcat,
pelos títulos alcançados, no campeonato universitário que decorreu,
no passado dia 25 de maio, em Vila Real. ----------------------------
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Congratulou, também, o Karaté Club de Chaves – Kcat, pelos títulos
alcançados, pelos atletas flavienses, Gonçalo Barreira e Maria
Barreira que se sagraram, respetivamente, campeão e vice-campeã
nacional da Liga Olímpica. -----------------------------------------Destacou, ainda, a prestação de todos os atletas que representaram o
Karaté Club de Chaves – Kcat, pelo nível das prestações que muito têm
dignificado a cidade e o Concelho. ---------------------------------d) Dia Mundial da Criança - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
deu nota que, no pretérito dia 31 de maio, decorreram, nos jardins do
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, as atividades relacionadas
com o Dia Mundial da Criança. --------------------------------------Tal iniciativa, dedicada aos mais novos e incluída no Plano Integrado
e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, presenteou os mais pequenos
com insufláveis, jogos tradicionais, visitas ao Museu, pinturas
faciais, modelagem de balões, dança e muita animação. --------------Esta atividade contou com a colaboração da PSP e das corporações de
Bombeiros de Salvação Pública e Bombeiros Flavienses, aos quais desde
já se endereçam um voto agradecimento pela colaboração prestada. ---e) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
apresentou uma nota de congratulação, ao Aero Clube de Chaves, pelo
seu 50º aniversário, celebrado no pretérito dia 01 de junho. -------Felicitou, ainda, todos aqueles que se têm dedicado a esta associação
de utilidade pública, ao longo destes anos. ------------------------f) Rede Intermunicipal de Bibliotecas - Sobre esta matéria, o
Presidente da Câmara deu nota da formalização, pelos seis Municípios
do Alto Tâmega, da constituição de uma rede Intermunicipal de
Bibliotecas do Alto Tâmega (RIBAT). --------------------------------Esta rede intermunicipal de bibliotecas do Alto Tâmega resulta de uma
iniciativa da CIM do Alto Tâmega, em vista a otimizar e rentabilizar
os recursos disponíveis, em prol de todos os que aqui residem,
trabalhem ou estudem. ----------------------------------------------g) “Projeto GROW.UP” - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu
nota que, decorreu, no pretérito dia 07 de junho, no Museu de Arte
Contemporânea Nadir Afonso, o primeiro “Encontro de Fronteira”
direcionado para os jovens e seus percursos educativos, numa
iniciativa organizada, pela Universidade do Porto, em colaboração com
o Município de Chaves. ---------------------------------------------Tal encontro, foi o momento para a apresentação dos resultados
decorrentes do tratamento, análise e interpretação de dados inerentes
ao “Projeto GROW.UP”, sobre jovens a crescer, em regiões de fronteira,
desenvolvido, pelo Centro de Investigação e de Intervenção Educativas
da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
do Porto. ----------------------------------------------------------h) Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro - Sobre esta
matéria, o Presidente da Câmara informou, o Executivo Municipal,
quanto à diligência consubstanciada no envio de uma comunicação
oficial, dirigida à Ministra da Saúde, dando a mesma nota, junto da
tutela, do desagrado institucional do Município de Chaves, pela
aparente falta de atuação do Ministério, no que concerne à ausência
de nomeação do órgão de gestão Centro Hospitalar (Conselho de
Administração) com todos os inconvenientes emergentes, de tal vazio
diretivo, para o normal funcionamento do Centro Hospitalar. --------Simultaneamente, a referida comunicação pretende, também, sensibilizar
a tutela para a rápida concretização do projeto de requalificação do
Bloco Operatório e dos Serviços Paliativos. -------------------------
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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 começado por se associar aos votos
de congratulação, anteriormente, apresentados, pelo Senhor Presidente
da Câmara, bem como apresentar, também, um voto de congratulação, pela
iniciativa realizada, pela CAMI - Motorsport, no pretérito dia 08 e
09 de junho – Rali do Alto Tâmega -, iniciativa apoiada por quatro
Municípios do Alto Tâmega, um evento importante para a dinamização e
valorização da região. --------------------------------------------De seguida, apresentou, por escrito, junto do Presidente da Câmara, o
seguinte protesto relacionado com a Ordem de Trabalhos, que
seguidamente se transcreve: ----------------------------------------Manifesto o meu protesto, pela Ordem de Trabalhos apresentada para a
reunião ordinária de hoje. -----------------------------------------As
reuniões
da
Câmara
Municipal
querem-se
participadas,
democraticamente, e cabe aos vereadores da oposição a difícil tarefa
de fazer uma oposição que se pretende de qualidade, credível, honesta
e esclarecida, em prol dos superiores interesses de Chaves e das suas
gentes. Ora, numa Ordem de Trabalhos, que no seu período da Ordem do
Dia, contempla 73 pontos para análise, discussão e votação, enviada
dois dias úteis antes da sua realização, dificulta, se não mesmo
impossibilita, uma análise cuidada, prejudicando qualquer tomada de
posição, ainda mais quando estão em causa assuntos de importância
estratégica para o nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -1 – A ordem de trabalhos acomoda todos os assuntos que devem ser objeto
de apreciação, pelo Órgão Executivo. -------------------------------2 – Acontece hoje aquilo que já aconteceu, em reuniões anteriores
desta Câmara Municipal, e, até, em mandatos autárquicos anteriores. 3 – É de admitir, perante algumas dificuldades na gestão de toda a
informação relacionada com todos os assuntos integrados na ordem do
dia, que alguns desses assuntos possam ser reagendados, para uma
próxima reunião do Executivo Municipal. ----------------------------4 – Há, pois, disponibilidade para melhorar alguns aspetos de
funcionamento da reunião desta Câmara Municipal, sem restringir e/ou
comprometer o direito à informação de todos os seus membros. -------IV - INTERVENÇÃO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. FRANCISCO
ANTÓNIO CHAVES DE MELO. --------------------------------------------Usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco António
Chaves de Melo, começando por apresentar, por escrito, a seguinte
declaração que, seguidamente, se transcreve: -----------------------“No dia 2 de junho pelas 17 horas dirigi-me a final da taça AFVR
2018/2019 no estádio em Vidago. ------------------------------------Por indicação do Senhor Presidente compareci pelas 16:45 horas no
estádio junto à porta da Rua do Santuário. -------------------------Identifiquei-me como Vereador da Câmara Municipal de Chaves em
representação da mesma, por respeito ao convite que efetuaram à Câmara
na pessoa do Presidente. -------------------------------------------Foi-me requerido convite em papel impresso, como não é costume levar
convites impressos não o tinha comigo. -----------------------------Pedi que verificassem a lista de convidados, o que não tinham segundo
afirmaram. ---------------------------------------------------------

F. 4
_____________________

Pedi que contactassem a organização do evento, mas recusaram faze-lo.
Estando a entrar outras pessoas dirigiram-se a mim dizendo, “este
senhor tem convite”, insinuando que estaria a tentar entrar sem
convite. ----------------------------------------------------------Considerei uma afronta à minha honorabilidade e à do Município. ----Pedi aos porteiros que informassem a organização que tinha a Câmara
Municipal comparecido respeitando o convite, mas face à recusa da
entrada, me retirava, fazendo notar a ofensa perpetrada. -----------Embora não o referindo expressamente fiquei com a informação de que
os porteiros sabiam que eu era e que a recusa em se informar da lista
de convidados tinha a intenção vexatória. ---------------------------------------------------------------------------------------------Perante os factos, acima, evidenciados, pela declaração apresentada,
sobre a matéria, pelo Vice-presidente da Câmara, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, apresentar um voto de protesto, junto da
entidade promotora/organizadora do evento desportivo, no caso, “AFVR”,
manifestando o desagrado institucional, por parte da Autarquia,
relativamente a todas as falhas protocolares registadas. -----------Notifique-se. -----------------------------------------------------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 27 de maio de 2019. --------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar,
depois de lida, a referida ata. ------------------------------------2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
2.1. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2 – RELATÓRIO
DE ATIVIDADES E CONTAS 2018. ---------------------------------------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
2019.05.29. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara para conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. ADENDA AO PACTO DE DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DO ALTO
TÂMEGA – CIM ALTO TÂMEGA. ------------------------------------------Foi presente, para conhecimento, a adenda 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 DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.06.04. --------------------------------------------------------
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À reunião do Executivo Municipal para conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CHAVES NA COMISSÃO
INSTALADORA DA ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DA CRUZ VERMELHA
PORTUGUESA – ALTO TÂMEGA. PROPOSTA Nº 52/GAP/19. -------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------Considerando que a Associação Promotora do Ensino de Enfermagem em
Chaves subscreveu, no passado dia 8 de julho de 2018, um contrato
promessa de trespasse da Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo
Montalvão Machado à Cruz Vermelha Portuguesa. ----------------------Considerando que, após validação das entidades responsáveis, será
assinado o contrato definitivo de trespasse da Escola Superior de
Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado à Cruz Vermelha
Portuguesa no dia 28 de junho de 2019. -----------------------------Considerando que através de comunicação eletrónica remetida à Câmara
Municipal, de 17 de maio de 2019, a Direção Nacional da Cruz Vermelha
Portuguesa veio solicitar ao Município de Chaves a designação do
representante municipal para integrar a Comissão Instaladora da Escola
Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega, com
início de funções marcado para o dia 28 de junho de 2019.-----------Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias
Locais, compete à Câmara Municipal designar os representantes do
município. --------------------------------------------------------II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -----------------------------------Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea
oo), do nº1 do Artigo 33º, Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a
liberdade de propor ao executivo camarário, que adote deliberação no
sentido de: --------------------------------------------------------
Aceitar a designação do Vereador Municipal, Dr. Francisco António
Chaves de Melo, como representante do Município de Chaves na Comissão
Instaladora da Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha
Portuguesa – Alto Tâmega; ------------------------------------------
Em caso afirmativo, deverá o teor integral da presente deliberação
ser levada ao conhecimento da associação em causa, expedindo-se, para
o efeito, a competente notificação, nos termos do Código do
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------Chaves, 5 de junho de 2019. ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------Nuno Vaz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio
secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento
Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de
12 setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apuramento da Votação: ---------------------------------------------Votos a Favor – 6 --------------------------------------------------Voto em Branco – 0 -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ----------------------------------------------------------------

F. 6
_____________________

2.4. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI
N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO
SETORIAL; - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE
COMPETÊNCIAS. PROPOSTA N.º 53/GAP/2019. ----------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1.
Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, de 16/08, entrou
em vigor a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer
o quadro de transferências de competências para as autarquias locais,
concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização
administrativa e da autonomia do poder local; ----------------------2.
Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma
legal, a transferência das novas competências tem carater universal,
admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até
1 de janeiro de 2021; ----------------------------------------------3.
Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei,
a transferência de competências é concretizada através de diplomas
legais
de
âmbito
setorial,
relativos
às
diversas
áreas
a
descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições
transitórias adequadas à respetiva gestão; -------------------------4.
Considerando que alínea a), do n.º 2, do artigo 4º, da Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto, determina que as autarquias locais que não
pretendam a transferência das competências no ano de 2019, deveriam
ter comunicado tal facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até
ao dia 15 de setembro de 2018, após prévia deliberação dos seus órgãos
deliberativos nesse sentido, leia-se, assembleias municipais; ------5.
Considerando, contudo, que os diploma setoriais, referidos no
artigo 4º, da retrocitada Lei, não vieram a ser aprovados em tempo
útil, ou seja, antes do dia 15 de setembro de 2018; ----------------6.
Considerando que, no pretérito dia 27/08/2018, e atendendo a tal
circunstância, o Secretário de Estado das Autarquias Locais realizou
a comunicação que a seguir se transcreve: --------------------------“A interpretação e aplicação do n.º 2, do art.º 4 da Lei n.º 50/2018
que fixa a data de 15/09, para deliberação dos órgãos do Município,
terá de ser feita em conjugação com o art.º 44, n.º 1 do mesmo diploma,
o qual impõe a necessidade de aprovação e publicação dos diplomas
sectoriais e não se prevê estarem publicados antes da referida data.
Não sendo materialmente possível observar a data prevista na
Lei, cada um dos diplomas sectoriais a aprovar em Conselho de
Ministros, fixará o prazo para que as Câmaras e Assembleias Municipais
deliberem sobre a eventual falta de condições para receber cada uma
das competências a transferir. -------------------------------------Esclarecemos que a deliberação em referência poderá ser feita de forma
individual, ou seja, o Município pode entender que não tem condições
para imediatamente aceitar a competência a descentralizar numa
determinada área, mas ter capacidade nas restantes matérias.” ------7.
Considerando
que
nos
dias,
respetivamente,
27/11/2018,
28/11/2018, 29/11/2018 e 30/01/2019 foram publicados, em Diário da
República, um conjunto de diplomas legais visando a concretização da
transferência, diga-se, setorial, de competências para os órgãos
municipais, muito concretamente, o Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27/11,
o Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27/11, o Decreto-Lei n.º 100/2018, de
28/11, o Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29/11, o Decreto-Lei n.º
102/2018, de 29/11, o Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29/11, o Decreto-
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Lei n.º 104/2018, de 29/11, o Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29/11, o
Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29/11 e o Decreto-Lei n.º 107/2018 de
29/11; Decreto-Lei n.º20/2019, de 30/01; Decreto-Lei n.º21/2019, de
30/01; Decreto-Lei n.º22/2019, de 30/01; Decreto-Lei n.º23/2019, de
30/01. ------------------------------------------------------------8.
Considerando que após reflexão interna elaborada para o efeito,
concluiu-se que a transferência, e consequente assunção, de algumas
das competências a transferir para o Município de Chaves, nos termos
previstos nos retromencionados diplomas legais, comportam um ónus,
quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista operacional,
de muito difícil concretização, em face da realidade desta Autarquia
Local, suscetível de comprometer o desenvolvimento e boa execução de
tais competências; -------------------------------------------------9.
Considerando que, como se viu, a não-aceitação das transferências
carece de deliberação, nesse sentido, da assembleia municipal, bem
como da respetiva comunicação à DGAL, tudo isto até 60 dias decorridos
após a entrada em vigor de cada um dos diplomas legais setoriais, sob
pena de, não o fazendo, as competências, em causa, se considerarem
transferidas para o Município de Chaves. ---------------------------II – 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)
Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara
Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome
deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano
de 2019 da competência no domínio da educação, DL nº21/2019, de
30/01/2019. -------------------------------------------------------b)
No exercício das competências que lhe são conferidas pela alínea
ccc), do nº1, do art.33º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, e ao abrigo do disposto nos nºs 4 e 5, do art. 39º da Lei
nº 50/2018, de 16 de agosto, a Câmara Municipal de Chaves proponha,
também, à Assembleia Municipal que delibere que as competências
referidas no nº2, do art. 38º da Lei nº 50/2018, se revelam
indispensáveis para a gestão direta pelo município de todos os espaços,
vias ou equipamentos da cidade e para a execução das missões de
interesse
geral
e
comum
a
todo
o
município,
determinando
consequentemente o superior interesse público, a eficácia e eficiência
que as mesmas se mantenham no âmbito de intervenção do município, sem
prejuízo da manutenção da eficácia dos acordos de execução entretanto
celebrados; -------------------------------------------------------c)
Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos
termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma
próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do
aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos
diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------d)
No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á
comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 30/06/2019, sob pena
de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se
considerar transferida para o Município de Chaves; -----------------e)
Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação
que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos
no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---Chaves, 5 de junho de 2019 -----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------(Nuno Vaz) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar
da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos
Augusto Castanheira Penas, tendo interpelado, o Senhor Presidente da
Câmara, relativamente ao motivo que leva a presente proposta a tomar
posição, sobre o exercício das competências agora confiadas às
Freguesias do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -1 – O exercício de competências, pelas freguesias, no âmbito do
processo de descentralização, em curso, apresenta, nesta fase, as
dificuldades inerentes à transferência dos necessários recursos
humanos, financeiros e operacionais para as próprias freguesias do
Concelho. ---------------------------------------------------------2 – Com exceção da junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a qual
manifestou,
expressamente,
ainda
que,
parcialmente,
a
sua
disponibilidade para poder passar a assumir o exercício da competência
correlacionada com a limpeza urbana, nenhuma outra junta de freguesia
manifestou tal disponibilidade. ------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves
e Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, aprovar a presente
proposta. ---------------------------------------------------------Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em
apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata,
Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado, a
seguinte declaração: -----------------------------------------------1 – Concorda com a pronúncia de não aceitação do exercício das
competências, pelo Município, na área da Educação. -----------------2 – No entanto, a presente proposta abrange, também, o exercício de
competências, pelas Freguesias, não dispondo, nesta última dimensão,
de informação precisa e objetiva, sobre a posição das freguesias do
Concelho, razão pela qual a sua posição é de abstenção. ------------3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
4. FREGUESIAS
II
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:
1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE SINISTRO
OCORRIDO NA RUA DOS AREGOS, CHAVES; - PAULO JOSÉ ARAÚJO FÉLIX. INF
109/DAF/19. -------------------------------------------------------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
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duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos na sua viatura,
após ter embatido numa tampa de saneamento instalada na estrada
identificada em epígrafe. -----------------------------------------2. Através da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua
reunião ordinária realizada no pretérito dia 2019/04/15, a qual recaiu
sobre a Informação nº 74/DAF/19, produzida no dia 03 de abril 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. -----------------------------------3. Neste contexto, foi concedido ao peticionário 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. --------------------------------------4. Decorrido o prazo supra mencionado, o requerente não apresentou
qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o
sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo
municipal. --------------------------------------------------------5. Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, definitivo.
II – Propostas ----------------------------------------------------Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas,
tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a)
Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva,
substantivada no indeferimento do pedido formulado pelo requerente,
com base nas razões expostas na Informação nº 74/DAF/19, produzida no
dia 03 de abril de 2019, documento cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa
à presente informação; ---------------------------------------------b)
Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado,
nos termos do 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. ---------------------Chaves, 23 de maio de 2019. ---------------------------------------À consideração superior. ------------------------------------------O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) --------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.23. ------------------------------------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
2019.05.23. -------------------------------------------------------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 PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO: ALEXANDRE CARDOSO TAVARES. INFORMAÇÃO Nº. 112/19 -------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 DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.30. -------------------------------------
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.05.30. -------------------------------------------------------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 PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO: FÁBIO DOMINGOS CARDOSO TAVARES. INFORMAÇÃO Nº. 113/19. --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 DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.30. ------------------------------------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
2019.05.30. -------------------------------------------------------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 PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO: MANUEL SOARES CARDOSO. INF. 114/DAF/19. -----------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.30. ------------------------------------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
2019.05.30. -------------------------------------------------------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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO: NÚRIA REIS GONÇALVES BARBOSA. INF 117/DAF/19. ----------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 6. -------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.03. ------------------------------------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
2019.06.03. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------III
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº84/SHSDPC/N.º52/2019. ----------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 7. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.06. -------------------------------------------------------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 2019.05.14. ------------------------------------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 2019.05.14. ----À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE EXECUÇÃO FISCAL. SÓNIA GONÇALVES PIRES. INFORMAÇÃO/ PROPOSTA
Nº85/SHSDPC/N.º53/2019. -------------------------------------------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 8. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.09. -------------------------------------------------------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 2019.05.22. ------------------------------------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 2019.05.22. ----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. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE EXECUÇÃO FISCAL. BRUNO RICARDO DE JESUS RODRIGUES. INFORMAÇÃO/
PROPOSTA Nº86/SHSDPC/N.º54/2019. -----------------------------------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 9. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.14. -------------------------------------------------------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 2019.05.20. ------------------------------------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 2019.05.20. ----À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/ PROPOSTA Nº88/SHSDPC/N.º56/2019. ---------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 10. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.14. -------------------------------------------------------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 2019.05.16. ------------------------------------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 2019.05.17. ----À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------5. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS –
PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. JOSÉ FERNANDES COSTA. INFORMAÇÃO/
PROPOSTA Nº90/SHSDPC/N.º58/2019. -----------------------------------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 11. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.15. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e
regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de
Departamento, Dr. Marcelo Delgado -----------------------------------
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.20. ------------------------------------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 2019.05.20. ----À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/ PROPOSTA Nº91/SHSDPC/N.º59/2019. ---------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 12. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.15. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e
regulamentos em vigor. À consideração do Senhor Diretor de
Departamento, Dr. Marcelo Delgado ----------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.20. ------------------------------------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 2019.05.20. ----À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------7. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE EXECUÇÃO FISCAL. DANIEL DE SOUSA GASPAR. INFORMAÇÃO/ PROPOSTA
Nº96/SHSDPC/N.º62/2019. -------------------------------------------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 13. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.21. -------------------------------------------------------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 2019.05.22. ------------------------------------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 2019.05.22. ----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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8. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
TÂNIA
MARIA
TEIXEIRA
DE
ALMEIDA.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº100/SHSDPC/N.º63/2019. -----------------------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 14. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.28. -------------------------------------------------------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 2019.05.31. ------------------------------------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 2019.06.03. ----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. --------------------------------------------9. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE EXECUÇÃO FISCAL. FÁBIO CRUZ FERREIRA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº101/SHSDPC/N.º64/2019. ------------------------------------------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 15. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.05.28. -------------------------------------------------------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 2019.05.31. ------------------------------------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 2019.06.03. ----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. --------------------------------------------10. PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2019/2020. INFORMAÇÃO
DDSC Nº.96/SE Nº.35/2018. ------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------É competência do Município a organização, financiamento e controle de
funcionamento dos transportes escolares e esta competência consiste
na oferta de serviço de transporte entre o local da sua residência e
o local dos estabelecimentos de ensino que frequentam, a todos os
alunos do ensino básico e secundário, quando residam a mais de 3 km
ou 4 km dos estabelecimentos de ensino, respetivamente sem ou com
refeitório. --------------------------------------------------------
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Anualmente o Município de Chaves organiza o Plano de Transporte
Escolar, conjugando e complementando a rede de transportes públicos,
de acordo com a procura efetivamente verificada para cada ano letivo,
dando assim cumprimento ao disposto no artigo 4º, do Decreto-Lei nº
299/84, de 5 de setembro. ------------------------------------------Para a efetivação do transporte da população escolar serão utilizados,
em princípio, os meios de transporte coletivo que sirvam os locais dos
estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos e quando estes
não preencham as condições fixadas no retro mencionado diploma,
poderão ser utilizados veículos em regime de aluguer ou de propriedade
do Município para a realização dos circuitos especiais. ------------Considerando que para a elaboração do Plano de Transporte Escolar foi
necessária a participação dos Agrupamentos de Escolas existentes no
Concelho: Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, Agrupamento de
Escolas Dr. Júlio Martins e Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães,
através do envio das previsões do número de alunos que utilizarão o
transporte escolar, para o ano letivo 2019/2020, discriminados por
localidades de proveniência, grupos etários, respetivo grau de ensino
e ano que frequentam; ----------------------------------------------Considerando que, também, foi necessário ter em conta a rede de
transportes públicos que opera no Concelho de Chaves, que é garantida
por uma única Empresa, Auto Viação do Tâmega e a atual rede de
estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar, do 1º ciclo, das
escolas EB2,3 e das escolas secundárias, com os respetivos horários
de funcionamento; --------------------------------------------------Considerando que para o ano letivo 2019/2020 e no que respeita à rede
pública, prevê-se em funcionamento 11 jardins-de-infância, 10 escolas
do 1º ciclo (não inclui o 1º ciclo de Vidago, uma vez que está integrado
na Escola EB2,3 de Vidago), três escolas do 2º e 3º ciclo e três
escolas secundárias, que integram os três Agrupamentos do Concelho; Assim e de acordo com o previsto na alínea g) do nº 1, do artº 33, do
anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a competência em matéria
de assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, sendo
originária da Câmara Municipal, encontra-se formalmente delegada no
Presidente da Câmara. ----------------------------------------------Em face do exposto, propõe-se: -------------------------------------1)
Que seja aprovado o Plano de Transporte Escolar, em anexo, para
o ano letivo de 2019/2020. -----------------------------------------2)
Caso esta proposta mereça concordância superior e nos termos da
delegação de competências da Câmara Municipal no Exmo. Sr. Presidente
da Câmara, em matéria de organização e gestão dos transportes
escolares, propõe-se, ainda, que a mesma seja encaminhada à próxima
reunião de Câmara para conhecimento. -------------------------------À consideração de V. Exa. ------------------------------------------Chaves, 22 de maio de 2019 -----------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Zuleika Rodrigues) ------------------------------------------------Em anexo: Rede de Transporte Escolar Ano Letivo 2019/2020 – Carreiras
Públicas e Circuitos Especiais, com as respetivas plantas da área
abrangida pelos Transportes Públicos e Privados. --------------------------------------------------------------------------------------PLANO DE TRANSPORTES 2019/2020 -------------------------------------CIRCUITOS ESPECIAIS ------------------------------------------------Circuito nº1
Fornelos – Carregal – Adães 1 – Vale do Galo – Stª.
Leocádia - Póvoa de Agrações – Dorna – Santa Ovaia – Matosinhos Fernandinho - Loivos - Escola Básica de Vidago/ Jardim de Infância de
Vidago (09h00 - 17h30) ----------------------------------------------
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JI de Vidago – Escola EB23 de Vidago (12h00 – 13h30) ---------------Circuito nº2
Vilarinho das Paranheiras – Anelhe – Ponte Seca Souto Velho – Escola Básica de Vidago /Jardim de Infância de Vidago
(09h:00 - 17h30) ---------------------------------------------------Arcossó - Jardim de Infância/Escola Básica de Vidago (09h00 - 17h30)Circuito nº3
Vilas Boas - Valverde - Pereira de Selão - Jardim de
Infância/Escola Básica de Vidago (09h00 – 17h30) -------------------Oura - Escola EB1/Jardim de Infância de Vidago (09h00 - 17h30) -----Circuito nº4
Ventuzelos - Agostem – S. Pedro de Agostem - Sesmil Paradela de Veiga – Campinas - Samaiões – Bairro da Moca – Campo da
Roda – EB 2,3 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro (09h00 – 17h30) -----Circuito nº5
Redial - Vilela do Tâmega – Bóbeda - Vila Nova
de Veiga – Pereira de Veiga - Outeiro Jusão – JI de Outeiro Jusão
(09h:00 – 17h:30) - Rebentão - Reta Raio X –Escola EB1 de Casas dos
Montes (09h:00 – 17h:30) Escola Básica de Casas dos Montes - Escola
EB23 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro (12H:30-14H:00) --------------Poderão ser necessárias três viagens de ida e três viagens de regresso
Circuito nº6
Carvela - Maços – Izei - Santiago - Nogueira da
Montanha - Sobrado - Amoinha – Santa Marinha – Moreiras - Torre de
Moreiras – France – Sandomil – Capeludos - Escola Básica de Vilar de
Nantes/Jardim de Infância de Nantes (09h00 – 17h30) ----------------Cambedo - Vilarelho da Raia – Vilela Seca – Vilarinho da Raia – Vila
Meã – Outeiro Seco – S. Bernardino II - Centro Escolar de Santa Cruz
Trindade – Chaves (09h:00 – 17h:30) --------------------------------Escola EB1 Stº. Amaro (1º e 2º ano) – Escola Secundária Dr. António
Granjo (12h30-14h00) ----------------------------------------------Escola EB1 Stº. Amaro (3º e 4º ano) – Escola EB23 Dr. Francisco
Gonçalves Carneiro (12h30-14h00) -----------------------------------Poderão ser necessárias duas viagens de ida e duas viagens de regresso
para cada um. ------------------------------------------------------Circuito nº8
Várzea - Escola Básica de Casas dos Montes/Escola
Básica de Santo Amaro (09h00 – 17h30) ------------------------------Aregos - Várzea - Jardim de Infância de Chaves (09h00 – 17h30) -----Circuito nº9
Águas Frias - Vila Nova – Oucidres – Avelelas –
Assureiras – Faiões (Igreja/ordenha) – Estrada Nacional (lugar da
Casola) - Escola Básica de Stº. Estevão/Jardim de Infância de Stº.
Estevão (09h:00 – 17h:30) ------------------------------------------Circuito nº10
Redondelo - Rebordondo - Casas Novas -Pastoria –
Curalha – Escola EB1 de Casas dos Montes (09h00 – 17h30) -----------Circuito nº11
Torre – Agrela – Couto – Soutelinho da Raia - Castelões
– Calvão – Sanjurge- SearaEscola Básica de Bustelo/Jardim de
Infância de Bustelo (09h00 – 17h30) --------------------------------Circuito nº12 Noval - Soutelo – Escola Básica de Valdanta (09h00 –
17h30) ------------------------------------------------------------Abobeleira – Cando - Granjinha - Escola EB1 Valdanta/Escola EB1 de
Casas dos Montes/ JI de Chaves (09h00 – 17h30) ---------------------Circuito nº13
Anelhe - Souto Velho – Arcossó – Vilas Boas –
Selhariz
–
Pereira
de
Selão
Vidago
(alunos
do
ensino
secundário/profissional – Ligação ao transporte público. (08h20/18h20)
Vila Verde de Oura – Selhariz - Jardim de Infância de Vidago / Escola
Básica de Vidago (9H00/17h30) --------------------------------------Circuito nº14
Ribeira das Avelãs – Chaves (8h20/18h30) ----------S. Lourenço – Ribeira de Sampaio - Escola Básica de Vilar de Nantes
(09h00 – 17h30) ----------------------------------------------------Castelo – Centro Escolar de Stª. Cruz Trindade (09h00 – 17h30) -----Circuito nº15
Travancas- Dadim - Jardim de Infância de Mairos (9h00
– 17h30) -----------------------------------------------------------
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Bobadela – Vilar de Izeu – Bolideira (Transporte público 12h00/14h00)
– Oucidres – Vila Nova de Monforte – Sobreira – Assureiras (Transporte
público 12h00/14h00) -----------------------------------------------Poderá ser necessário fazer 2 viagens ------------------------------Circuito nº16
Vila Meã – Vilarinho da Raia - Paragem Campo Queimado
(8h20/18h20) ------------------------------------------------------Açude – Escola EB1/JI de Vila Verde da Raia (09h:00 – 17h:30) ------Santo António, de Monforte – Escola EB1 de Vila Verde da Raia (09h:00
– 17h:30) ----------------------------------------------------------Circuito nº17
Parada – Cimo de Vila (alunos do ensino secundário)
(08h20/18h20) -----------------------------------------------------Tronco – Dadim - Escola Básica de Cimo de Vila da Castanheira (9h00 –
17h30) ------------------------------------------------------------Parada – Sanfins – EB1 de Cimo de Vila da Castanheira (9h00 – 17h30)
A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 65,36 km
Circuito nº18
Carregal - Adães – Vale do Galo – Fernandinho - Santa
Ovaia – Escola EB23 de Vidago (08h:20/17h30) -----------------------Circuito nº19
Seixo - Peto de Lagarelhos (alunas do ensino
secundário) (08h20/18h20) ------------------------------------------Pereiro de Agrações – Escariz – Seixo - (EB23 de Vidago) (8h20 –
17h30) ------------------------------------------------------------Circuito nº20
Orjais – S. Vicente da Raia (transporte público)
(08h20/18h20) -----------------------------------------------------Circuito nº21
Casas de Monforte – Paradela – Escola Básica de Mairos
(9h00/17h30) ------------------------------------------------------Casas de Monforte – Paradela – Jardim de Infância de Mairos(9h00/17h30)
A média diária necessária para percorrer as distâncias é de 39.42 km
Circuito nº22
CuralhaPastoria – Jardim de Infância de Casas
Novas(9h00/17h30) -------------------------------------------------Rebordondo – Jardim de Infância de Casas Novas(9h00/17h30) ----------------------------------------------------------------------------CARREIRAS PÚBLICAS -------------------------------------------------CIRCUITO Nº 1
Lamadarcos – Vila Frade – Fronteira – Vila Verde da
Raia – Santo Estevão –
Lameirão – Chaves. ----------------------CIRCUITO Nº 2
Vila Verde da Raia – Santo Estevão – Campo de Cima –
Eiras – Chaves. ----------------------------------------------------CIRCUITO Nº 3
São Vicente da Raia – Argemil – Travancas – São
Cornélio – Mairos – Paradela de Monforte – Santo António de Monforte
– Vila Verde da Raia – Santo Estevão – Lameirão- Chaves. -----------CIRCUITO Nº 4
Roriz – Cimo de Vila da Castanheira – Sanfins –
Sta. Cruz da Castanheira – Dadim – Bolideira – Casas de Monforte –
Águas Frias – Assureiras – Faiões – Lameirão – Chaves. -------------CIRCUITO Nº 5
Tronco – Bobadela – Bolideira – Águas Frias –
Assureiras – Faiões – Lameirão – Chaves. ---------------------------CIRCUITO Nº 6
Oucidres – Avelelas – Assureiras – Faiões –
Lameirão – Chaves. -------------------------------------------------CIRCUITO Nº 7
Cambedo – Vilarelho da Raia – Vilela Seca – Campo
Queimado – Vila Meã – Vilarinho da Raia – Outeiro Seco – Chaves. ---CIRCUITO Nº 8
Soutelinho da Raia – Castelões – Calvão – Lama
da Campina – Urzeira – Sanjurge – Bustelo – Seara – Bairro da Trindade
–
Chaves. ------------------------------------------------------CIRCUITO Nº 9
Couto – Agrela – Torre – Vilela Seca – Outeiro
Seco – Chaves. -----------------------------------------------------CIRCUITO Nº 10
Seara Velha – Soutelo – Valdanta – Abobeleira –
Casas dos Montes – Chaves. -----------------------------------------CIRCUITO Nº 11
S. Domingos – Casas Novas – Curalha – S. Frausto
– Chaves. -----------------------------------------------------------
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CIRCUITO Nº 12
Pastoria – Curalha – Chaves. -----------------CIRCUITO Nº 13 Rebordondo – Casas Novas – Pastoria – Curalha –
Chaves. -----------------------------------------------------------CIRCUITO Nº 14 Oura – Vidago – Vilarinho das Paranheiras – Vilela do
Tâmega – Bóbeda – Vila Nova de Veiga – Outeiro Jusão – Chaves. -----CIRCUITO Nº 15 Redial – Bòbeda – Vila Nova de Veiga – Outeiro Jusão
– Chaves. ----------------------------------------------------------CIRCUITO Nº 16 Loivos – Vila Verde de Oura – Vidago – Chaves. ----CIRCUITO Nº 17 Fornelos – Carregal – France – Lagarelhos – Sesmil –
Vilar de Nantes – Izei – Chaves. -----------------------------------CIRCUITO Nº 18 Moreiras – Nogueira – France – Capeludos – Chaves. CIRCUITO Nº 19 Nogueira – Alanhosa – Carvela – maços – Santiago –
Lagarelhos
– Chaves. -----------------------------------------CIRCUITO Nº 20 Ventuzelos – Agostem – S. Pedro de Agostem – Paradela
de
Veiga Campo da Roda – Chaves. --------------------------------CIRCUITO Nº 21 Limãos – S. Julião de Montenegro – Ribeira do Pinheiro
– Nantes
– Chaves. -----------------------------------------------CIRCUITO Nº 22 Tresmundes – Cela – S. Lourenço – Chaves. ---------CIRCUITO Nº 23 Anelhe – Souto Velho – Arcossó – Vidago. ----------CIRCUITO Nº 24 Vilas Boas – Fornos – Valverde – Pereira de Selão –
Vidago. -----------------------------------------------------------CIRCUITO Nº 25 Loivos – Selhariz - Vila Verde – Vidago. -----------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.30. ------------------------------------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
2019.06.03. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. Proceda-se com o proposto e em coerência, agende-se
para a próxima reunião do Executivo Municipal, para conhecimento. --À DGF para efeitos de contratualização. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------11. “ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA” – INTERRUPÇÕES LETIVAS
DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS ANO LETIVO
2019/2020. INFORMAÇÃO DDSC Nº107/SE Nº40/2019. ---------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento --------------------------------------------------O Município de Chaves, em colaboração com o Agrupamento de Escolas Dr.
António Granjo, é responsável pela organização e gestão das
“Atividades de Animação e Apoio à família”, nas interrupções letivas,
destinadas aos alunos com Necessidades Educativas, que se realizam na
Escola Dr. Francisco Gonçalves Carneiro. ---------------------------Considerando que as “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, nas
interrupções letivas, para os alunos com Necessidades Educativas são
uma resposta às necessidades das famílias, devido à dificuldade de
conciliação entre a vida laboral dos pais/encarregados de educação e
o funcionamento dos respetivos estabelecimentos de ensino; ---------Considerando que as referidas atividades se destinam às crianças com
Necessidades Educativas, que frequentam a escolaridade obrigatória; Considerando a necessidade de determinar a comparticipação familiar,
para o ano letivo 2019/2020, pela utilização das “Atividades de
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Animação e de Apoio à Família”, nos períodos de interrupção letiva,
uma vez que é uma componente não letiva; ---------------------------Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo
33º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal
deliberar no domínio da ação social escolar. -----------------------II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------Assim e face ao exposto propõe-se a V. Exa o seguinte: -------------a)
Que sejam aprovadas as normas de funcionamento das “Atividades
de Animação e Apoio à Família” para vigorarem no ano letivo 2019/2020,
que definem os valores da comparticipação familiar, pela participação
dos alunos com necessidades educativas, nos períodos das interrupções
letivas, mantendo-se os valores do ano letivo 2018/2019; -----------b)
Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do
agregado familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido
encargo, poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação
de Câmara e tendo como fundamentação relatório técnico elaborado pelo
setor de educação. -------------------------------------------------Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa., sugerese o seu encaminhamento para a próxima reunião de Câmara Municipal,
para deliberação. -------------------------------------------------À consideração superior, ------------------------------------------Chaves, 03 de junho de 2019 ---------------------------------------A Técnica Superior, -----------------------------------------------(Lídia Pinto) -----------------------------------------------------Em anexo: Normas de funcionamento das “Atividades de Animação e Apoio
à Família” para os alunos com Necessidades Educativas, para vigorarem
no ano letivo 2019/2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família, para
alunos com Necessidades Educativas, nas interrupções letivas e nos
meses de junho (após o final do ano letivo) e julho. ---------------Artigo 1º ---------------------------------------------------------Objeto ------------------------------------------------------------O Município de Chaves irá assegurar, durante as interrupções letivas
previstas no calendário escolar, do ano letivo 2019/2020, e nos meses
de junho, após o final do ano letivo, e julho, a ocupação lúdica dos
alunos com necessidades educativas, na Escola EB2,3 Dr. Francisco
Gonçalves Carneiro. ------------------------------------------------Interrupção letiva - intervalo de tempo, definido anualmente por
despacho do Ministério da Tutela, que irá compreender os seguintes
períodos, referentes ao ano letivo 2019/2020: ----------------------- Entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo; -------- As interrupções letivas do Natal, Carnaval e Páscoa; -------------Fim do ano letivo e mês de julho - O início a definir pelo despacho
do Ministério da Tutela e término a 31 de julho. -------------------As referidas atividades de apoio à família, funcionarão todos os dias
não letivos, com exceção do mês de agosto e nas seguintes datas: ---- 24 de dezembro; -------------------------------------------------- 31 de dezembro; -------------------------------------------------- Dia de Entrudo/Carnaval; ----------------------------------------- Feriado Municipal do Concelho de Chaves; ------------------------- Todos os Feriados do calendário civil; --------------------------- Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu
funcionamento seja comprometido por motivos alheios ao Município de
Chaves. -----------------------------------------------------------Artigo 2º ----------------------------------------------------------
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Local da prestação de serviços ------------------------------------As referidas atividades decorrerão na Escola EB2,3 Dr. Francisco
Gonçalves Carneiro. ------------------------------------------------Artigo 3º ---------------------------------------------------------Horário de funcionamento ------------------------------------------O horário de funcionamento das atividades lúdicas será o seguinte: -Das 8h30m às 18h00 -------------------------------------------------Artigo 4º ---------------------------------------------------------Destinatários -----------------------------------------------------As Atividades de Animação e de Apoio à Família destinam-se aos alunos
com necessidades educativas, que cumprem o estipulado no D.L. 3/2008
de 7 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 22008 de 12
maio. -------------------------------------------------------------Artigo 5º ---------------------------------------------------------Inscrição ---------------------------------------------------------As inscrições podem ser feitas, pelos interessados, junto do respetivo
Agrupamento de Escolas, através do preenchimento da ficha de inscrição
ou no Centro Cultural. ---------------------------------------------A Inscrição para frequentar as referidas atividades não implica
integração imediata nas mesmas, pois deverão ser observados os
seguintes requisitos: ----------------------------------------------- Confirmação junto do Agrupamento de Escolas da situação do aluno ao
abrigo da D.L. 3/2008 de 7 de janeiro, na redação que lhe foi dada
pela Lei nº 22008 de 12 maio e do escalão de ação social em que se
integra; ----------------------------------------------------------- Existência de número mínimo de utilizadores; ---------------------Após a receção das fichas de inscrição será dado conhecimento ao
respetivo Agrupamento de Escolas, das crianças em condições de poderem
frequentar as referidas atividades. --------------------------------Artigo 6º ---------------------------------------------------------Custo -------------------------------------------------------------A participação nas referidas atividades tem um custo semanal, que não
inclui o valor das refeições escolares, e a frequência destas
atividades, não contempla a oferta de transporte escolar, sendo o
transporte da responsabilidade do encarregado de educação. ---------Escalão

Valor semanal

A

€ 2.50

B

€ 5.00

C

€ 10.00

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar este período, efetuarse-á um desconto de 50% a cada irmão. -----------------------------Artigo 7º ---------------------------------------------------------Seleção -----------------------------------------------------------No ato da seleção será dada prioridade às crianças: ----------------a)
inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à
Família, em todos os períodos e cuja situação sócio familiar assim o
justifique,
obrigando-se
os
agregados
familiares,
caso
seja
necessário, a demonstrar e justificar a necessidade; ---------------b)
inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à
Família de modo parcial; ------------------------------------------c)
em caso de igualdade terá preferência a criança de menor idade.
Artigo 8º ---------------------------------------------------------Faltas e desistências ---------------------------------------------Qualquer que seja o número de faltas da criança, estas não afetam o
valor semanal estipulado e em vigor à data. -------------------------
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As desistências só são consideradas efetivas se comunicadas por
escrito e remetidas ao Município de Chaves, com 5 dias úteis de
antecedência, referente ao período a que pretende desistir. --------O não cumprimento deste ponto implica o pagamento integral do respetivo
período. ----------------------------------------------------------Artigo 9º ---------------------------------------------------------Pagamento ---------------------------------------------------------As interrupções letivas têm um custo semanal, que não inclui o valor
das refeições escolares, e o seu pagamento deverá ser efetuado entre
o dia 1 e o dia 20 do mês seguinte em que ocorreu a interrupção letiva,
através da rede multibanco ou no Gabinete de Atendimento do Município
de Chaves. ---------------------------------------------------------A interrupção letiva do carnaval está isenta de pagamento. ---------Artigo 10º --------------------------------------------------------Obrigações dos Pais/Encarregados de Educação ----------------------Constitui obrigação dos Pais e Encarregados de Educação respeitar e
cumprir as presentes normas de funcionamento das “Atividades de
Animação e de Apoio à Família” destinadas às crianças com necessidades
educativas, nomeadamente no que se refere: -------------------------a) ao cumprimento do prazo de pagamento da comparticipação familiar;
b) ao cumprimento do horário de entrega e recolha dos seus filhos ou
educandos. --------------------------------------------------------Artigo 11º --------------------------------------------------------Omissões ----------------------------------------------------------Caberá à Câmara Municipal interpretar a parte não especialmente
prevista nas presentes normas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.04. ----------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------12. ALUNO CRISTIANO SANTOS BORGES – REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SERVIÇO
DE REFEIÇÕES E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO TRAVÉS DO PAGAMENTO EM TRÊS
PRESTAÇÕES. INFORMAÇÃO DDSC Nº105/SE Nº38/2019. --------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento --------------------------------------------------A encarregada de educação do aluno Cristiano Santos Borges, Sr.ª Olga
Sofia Teixeira Santos, através do requerimento em anexo, vem solicitar
o pagamento da dívida referente ao serviço de refeições e prolongamento
de horário, no valor de 94,81€, em três prestações. ----------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Considerando que, o aluno Cristiano Santos Borges frequenta o Jardim
de Infância do Centro Escolar e no início do presente ano letivo,
encontrava-se inscrito no serviço de refeições e nas “Atividades de
Animação e Apoio á Família”, 2º e 3º prolongamentos de horário, e
posicionado, em matéria de ação social escolar, “Sem Escalão”; -----Considerando que, face à situação social deste agregado familiar, mãe
solteira, o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins atribuiu-lhe o
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escalão A, para efeitos de refeição, a partir do mês de dezembro,
conforme correio eletrónico de 04 de dezembro de 2018; -------------Considerando que, a partir do mês de dezembro o referido aluno passou
a frequentar só o 2º prolongamento, que corresponde ao período de
almoço; -----------------------------------------------------------Considerando que, de acordo com as normas em vigor das Atividades de
Animação e Apoio à Família, no âmbito da Educação Pré-Escolar, o
escalão A, para além da refeição gratuita, está isento de pagamento
pela utilização do segundo prolongamento de horário: --------------A
Isento
2º Prolongamento
B
5.00€
C
10,00€
Considerando que a Plataforma SIGA – Sistema integrado de Gestão e
Aprendizagem (EDUBOX), que realiza o acompanhamento e gestão do
serviço “Atividades de Animação e Apoio à Família” (prolongamento de
horário) e “Refeições Escolares” na educação pré-escolar; a partir do
mês de dezembro de 2018, assumiu o valor de 2,50€/mensal, para o 2º
prolongamento, em virtude do escalão A ter-lhe sido atribuído só para
efeitos de refeições; ----------------------------------------------Considerando que a referida encarregada de educação, face à sua
situação profissional, com uma remuneração mensal de cerca de 217,00€,
refere que não dispõe de meios financeiros para o pagamento, na
íntegra, do valor total; -------------------------------------------Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto I, do artigo
33.º, do anexo I, da Lei n. º75/22013, de 12 de setembro, compete à
Câmara deliberar no domínio da ação social escolar. ----------------III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------Assim, caso esta proposta mereça concordância, por parte do Sr.
Vereador da Educação, Dr. Francisco Melo, e em coerência com as razões
de facto e de direito acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir
ao executivo municipal que, de acordo com o disposto na alínea hh),
do ponto I, do artigo 33º, da Lei n. º75/2013 de 12 de setembro,
autorize o seguinte: ------------------------------------------------ Que o escalão A, atribuído pelo Agrupamento de Escolas Dr. Júlio
Martins ao aluno Cristiano Santos Borges para efeitos de refeições,
tenha eficácia ao nível das Atividades de Animação e Apoio à Família
– prolongamentos de horário, ficando a referida encarregada de
educação isenta de pagamento do 2º período, de acordo com as normas
em vigor, passando o valor da dívida a ser no valor de 89,86€; ------ Que a Sr.ª Olga Sofia Teixeira Santos efetue o pagamento do valor
de 89,86€, referente às refeições consumidas e à frequência das
Atividades de Animação e Apoio à Família, de outubro de 2018 a novembro
de 2018, em três prestações: ---------------------------------------- Até 20 de junho de 2019 o valor de 29,95€; ------------------------ Até 20 de julho de 2019 o valor de 29,95€; ------------------------ Até 20 de agosto de 2019 o valor de 29,96€; ----------------------Caso esta proposta seja aprovada, deve a mesma ser encaminhada para o
Gabinete de Atendimento da Divisão de Administração e Fiscalização,
para aceitação dos referidos valores, nos períodos mencionados. ---À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 03 de junho de 2019 ----------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------Em anexo: Ofício da Encarregada de Educação e cópia do correio
eletrónico do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins ---------------------------------------------------------------------------------
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DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ----------------------------------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------13. “ATIVIDADES DE INTERRUPÇÕES LETIVAS E MESES DE VERÃO” – APROVAÇÃO
DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO. INFORMAÇÃO DDSC Nº90/SE Nº32/2019 -----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, a equipa “Viver a Sociedade” irá realizar atividades lúdicas,
desportivas, pedagógicas, destinadas aos períodos das interrupções
letivas e de verão, que decorrerão nas instalações do Município de
Chaves e visitas culturais nos concelhos limítrofes. ---------------A intervenção da equipa “Viver a Sociedade” tem como objetivo
desenvolver o gosto e empenho nas aprendizagens escolares e pela
escola, combater a indisciplina e o abandono escolar através de
atividades práticas, motivadoras, lúdicas que motivem os alunos para
a aprendizagem e consequentemente o sucesso escolar. ---------------Desta forma, pretendemos melhorar a comunicação externa do espaço
escolar, reforçar a ligação entre a escola e a família, promover o
sucesso escolar através de apoios complementares ao contexto escolar,
que
desenvolvam
competências
pessoais,
sociais,
culturais
e
artísticas, e dinamizar atividades extracurriculares que permitem
adquirir e aprofundar conhecimentos sobre a cultura e a identidade
flaviense, desenvolver o espirito criativo e elevar a autoestima dos
alunos. -----------------------------------------------------------Mais se informa que o encargo da despesa com o serviço de refeições,
durante o período da interrupção dos meses de Verão e no âmbito das
atividades
desenvolvidas
pela
equipa,
“Viver
a
Sociedade”,
PIICIE/Operação NORTE-08-5266-FSE-000144, período de 24 de junho a 30
de agosto, poderá atingir o valor máximo de 9.060.00€, IVA não
incluído, caso todos os inscritos sejam do escalão A. --------------A despesa efetuada até 31 de julho será suportada pelo concurso público
nº04/SC/2018, “Prestação de serviços para fornecimento de refeições
nos estabelecimentos de ensino básico”. ----------------------------Para o mês de agosto terá de ser feito um ajuste direto. -----------Após as inscrições o valor será calculado em função dos inscritos e
respetivo escalão. -------------------------------------------------Face ao exposto, tomo a liberdade de propor, ao Sr. Vereador da
Educação, Dr. Francisco Melo, o seguinte: --------------------------c) A aprovação das “Normas de Funcionamento” das Atividades para as
Interrupções letivas e meses de verão”; -------------------------O seu encaminhamento para a próxima reunião de câmara, para aprovação
das Normas de Funcionamento das Atividades de Interrupções Letivas e
Meses de Verão. ---------------------------------------------------À consideração superior, ------------------------------------------Chaves, 29 de maio 2019 -------------------------------------------O Técnico Superior ------------------------------------------------Bruno Silva --------------------------------------------------------
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Em anexo: Normas de funcionamento das Atividades de Interrupções --Letivas e Meses de verão -------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMAS DE FUNCIONAMENTO --------------------------------------------No âmbito do plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar
(PIICIE),
o
Município
de
Chaves
vai
assegurar
atividades
lúdico/pedagógicas nas interrupções letivas do calendário escolar,
definido anualmente por despacho do Ministério da Tutela, e nos meses
de verão (fim do ano letivo do 1ºciclo até ao início das atividades
letivas), destinadas aos alunos do Concelho de Chaves, de forma a
promover o sucesso educativo, através da sua participação nas diversas
atividades. -------------------------------------------------------1. Local -----------------------------------------------------------A maioria das atividades decorrem nos espaços/equipamentos do
Município, bem como noutros locais de interesse, que sirvam para
atingir os objetivos propostos no projeto. -------------------------Em todas as atividades os participantes são acompanhados pelos
monitores da equipa, que supervisionam. ----------------------------As crianças e jovens são devidamente transportados em autocarros, que
cumprem todas as condições de segurança. ---------------------------2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ---------------------------------------O horário de funcionamento das atividades lúdicas na interrupção
letiva será o seguinte: --------------------------------------------Das 9h00 às 12h00m/ 14h00 às 17h00m. -------------------------------Em cada período, será dado trinta minutos de tolerância para recolha
dos participantes. -------------------------------------------------É fundamental que os horários de entrega e recolha das crianças e
jovens sejam cumpridos. Os atrasos acarretam o incumprimento das
atividades programadas. --------------------------------------------3. INSCRIÇÃO -------------------------------------------------------As inscrições devem ser entregues pelos encarregados de educação, no
Centro Cultural de Chaves, mediante o preenchimento da ficha de
inscrição. --------------------------------------------------------4. SELEÇÃO ---------------------------------------------------------Para a participação nestas atividades têm prioridade os alunos
sinalizados pelas direções dos Agrupamentos de Escolas, tendo cinco
dias úteis, antes da abertura das vagas, para indicar esses alunos. As vagas não preenchidas, posteriormente serão ocupadas de acordo com
os seguintes critérios: --------------------------------------------Até 40 vagas: alunos do 3º ciclo (1º alunos de 7ºano; 2º alunos de
8ºano; 3º alunos de 9º ano e secundário); --------------------------Até 40 vagas: alunos do 2º ciclo (1º alunos de 5º ano; 2º alunos de
6ºano); -----------------------------------------------------------Até 40 vagas: alunos do 1º ciclo (ordem de chegada). --------------No caso de existir vagas, podem ser admitidos os alunos do Ensino
Privado. ----------------------------------------------------------5. DINHEIRO E OBJETOS VALIOSOS -------------------------------------Não é permitido trazer objetos materiais tais como: playstation, jogos
eletrónicos, MP3/4, IPOD, entre outros. ----------------------------O uso dos telemóveis é permitido somente durante o período de almoço
entre as 12h30m e as 14h00 e o período do lanche entre as 16h00 e as
16h30m. -----------------------------------------------------------O Município não se responsabiliza por perdas, danos ou extravio de
qualquer tipo de pertence dos participantes. -----------------------6. PARTICIPANTES ----------------------------------------------------
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Os participantes serão distribuídos por grupos consoante a idade e o
número de inscritos, sendo que cada grupo terá no máximo 40
participantes, com três ou mais monitores por grupo. No caso de as
crianças possuírem menos de 10 anos, o número de monitores será
superior, de acordo com o número de participantes do grupo. -------A distribuição dos participantes pelos grupos e atividades é da
responsabilidade da equipa Viver a Sociedade. ----------------------Não é garantido que participantes familiares, amigos ou conhecidos
fiquem no mesmo grupo. ---------------------------------------------Direitos: ---------------------------------------------------------a)
Acompanhamento de sete horas por dia por uma equipa de monitores
qualificados. -----------------------------------------------------b)
Dispor de condições de higiene mínimas. ----------------------c)
Estar cobertos durante todo o período de realização das
atividades, por um seguro de acidentes pessoais. -------------------d)
Ter acesso ao material necessário à prática das atividades
previstas no programa. ---------------------------------------------e)
Transporte para o local da atividade sempre que não seja no
centro urbano da localidade. ---------------------------------------f)
Ser tratado com respeito e correção por qualquer monitor e outros
participantes. ----------------------------------------------------g)
Ver salvaguardada a sua segurança nas atividades e respeitar a
sua integridade física e moral. ------------------------------------h)
Ser assistido de forma pronta e adequada, em caso de acidente no
decorrer das atividades. -------------------------------------------i)
Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações
constantes na sua ficha de inscrição. -----------------------------j)
Usufruir de um programa educativo, desportivo e cultural,
conforme planeado, salvo limitações pessoais dos participantes, razões
de ordem técnica, meteorológica ou por indicação do encarregado de
educação. ---------------------------------------------------------Deveres: ----------------------------------------------------------a)
Cumprir as regras higiénico sanitárias. ----------------------b)
Tratar com respeito e educação os monitores responsáveis e outros
participantes. ----------------------------------------------------c)
Usufruir corretamente dos serviços que o Município e o programa
de interrupções letivas lhes proporcionam. -------------------------d)
Participar nas atividades, bem como nas atividades organizativas
que requeiram a sua participação. ----------------------------------e)
Zelar pela preservação, conservação das instalações, material
desportivo, mobiliário e espaços verdes, fazendo correto uso dos
mesmos. -----------------------------------------------------------f)
Permanecer nas atividades durante o seu horário, salvo
autorização escrita do encarregado de educação. --------------------g)
Cumprir o disposto nas normas regulamentares, bem como as
instruções que lhe sejam dadas pelo pessoal técnico. ---------------h)
Apresentar- se com o equipamento adequado à prática desportiva.
i)
Deverá ser consultado diariamente o Mapa de Actividades dos
participantes, uma vez que algumas das actividades exigem equipamento
próprio, como a Natação (fato de banho, touca, chinelos, toalha, óculos
e tampões para os ouvidos se necessitar, roupa interior e produtos de
higiene pessoal) ou como o dia de Praia e Piscina (fato de banho ou
biquíni, toalha, protetor solar, chinelos, meias e sapatilhas) que faz
parte do programa de atividades. ------------------------------------
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j)
A linguagem e ações dos participantes devem pautar-se por normas
e boa educação e respeito mútuo. -----------------------------------7. MOTIVOS DE EXCLUSÃO ---------------------------------------------1.
A desistência será considerada efetiva caso o aluno falte dois
dias consecutivos, sem qualquer justificação; ----------------------2.
Fichas de inscrição mal preenchidas; -------------------------3.
Fichas de inscrição que não sejam entregues presencialmente e em
suporte papel. -----------------------------------------------------8. ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ----------------------------a)
As refeições dos alunos são pagas de acordo com o escalão social
escolar do aluno: --------------------------------------------------A – Gratuita -------------------------------------------------------B – 0,73€ ----------------------------------------------------------S/ escalão – 1,46€ -------------------------------------------------b)
O valor total será pago no mês seguinte, através da rede
multibanco ou no gabinete de atendimento do Município de Chaves, do
primeiro dia útil até ao dia 20 do respetivo mês. ------------------c)
Sempre que o participante tenha almoço marcado e o mesmo não seja
desmarcado até às 9h30m, a refeição será cobrada. A desmarcação é da
responsabilidade do Encarregado da Educação. -----------------------d)
Os lanches para o meio da manhã e da tarde são da responsabilidade
dos participantes. Estes deverão ser variados e equilibrados, não
abusando de alimentos muito doces ou salgados, pois estarão todo o dia
em atividade. ------------------------------------------------------9.
ASSISTÊNCIA MÉDICA -------------------------------------------- As atividades serão, sempre acompanhadas de material e equipamento
de primeiros socorros. ---------------------------------------------- Cada participante é abrangido por um seguro de acidentes pessoais.
- Caso se verifique que o participante carece de cuidados médicos, o
mesmo será acompanhado ao Hospital ou Centro de Saúde. -------------- Se, no inicio da atividade, o participante estiver a fazer alguma
medicação que não possa interromper, o encarregado de educação deverá
indicar na embalagem o nome do participante e todas as indicações
necessárias à administração do medicamento, devendo o monitor ser
informado. --------------------------------------------------------- Nenhum outro tipo de medicamento deverá ser levado pelos
participantes. ----------------------------------------------------- O encarregado de educação, deverá fornecer à coordenação toda a
informação relativa ao estado de saúde do seu educando que possa
revelar-se importante na sua participação nas atividades. ----------10. REPRESENTANTES LEGAIS DOS PARTICIPANTES ----------------------Constitui obrigação dos representantes legais, respeitar e cumprir as
presentes condições de funcionamento das atividades de interrupção
letiva nomeadamente no que se refere aos: --------------------------Deveres: ----------------------------------------------------------a)
Ao cumprimento do horário de entrega e recolha dos seus filhos
ou educandos. ------------------------------------------------------b)
Informar o Professor responsável, no caso de pretender ser o
próprio (exclusivamente), a recolher o respetivo educando no final das
atividades. -------------------------------------------------------c)
Disponibilizar um contato que durante o período da realização
das atividades, esteja sempre disponível. ---------------------------
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d)
Informar por escrito na ficha de inscrição, de quaisquer
condicionantes que existam, nomeadamente quanto à necessidade de
alimentação especifica ou de cuidados especiais de saúde a observar.
Direitos: ---------------------------------------------------------a)
Receber informações sobre o participante e as atividades em
geral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.05. ------------------------------------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 2019.06.05. ----------------------------------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. --------------------------------------------14. PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DE NORMATIVO PARA ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS
PARA ATIVIDADE DE VENDA DE BEBIDAS E RESTAURAÇÃO EM MEIOS AMOVÍVEIS –
“2.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL N2 CHAVES 2019”. INFORMAÇÃO / PROPOSTA
Nº109/DDSC/19. ----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------No seguimento da Informação/Proposta n.º40/DDSC, aprovada pelo órgão
executivo, em 04 de março de 2019, relativa à execução da “2.ª Edição
do Festival N2 Chaves 2019”, importa agora ordenar os espaços de venda
de géneros alimentares e bebidas. ----------------------------------II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------À semelhança do sucedido na primeira edição do “Festival N2 – Chaves”,
pretende-se dotar o espaço do festival com serviços de restauração e
bebidas, sendo que, nesta segunda edição, há a intenção de atribuir
mais espaço à criatividade gastronómica através da integração no
evento de um espaço de “Street Food”, interagindo com os conceitos
artísticos e criativos do ”Festival N2” e dando resposta às exigências
dos visitantes em termos de inovação aos mais diversos níveis. -----No sentido de atribuir espaços para restauração e bebidas, foi
elaborado o presente normativo com a respetiva ficha de inscrição,
para assim dar cumprimento ao objetivado. --------------------------III - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------Se for entendimento superior que o que é proposto deve merecer
aceitação, que o normativo e a respetiva ficha de inscrição em anexo,
sejam presentes na próxima reunião de Câmara para apreciação e
aprovação. --------------------------------------------------------À consideração Superior, -------------------------------------------Chaves 5 de junho de 2019 ------------------------------------------A Técnica Superior em regime de mobilidade -------------------------(Paula Veloso) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.05. ------------------------------------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 2019.06.05. -----------------------------------------------
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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. ----------------------------------------------------------IV
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:
1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ÀS CORPORAÇÕES DE
BOMBEIROS DO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA 47/GAP/19. ---------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Da Justificação ------------------------------------------------Considerando que foram remetidas a esta Câmara Municipal solicitações
de apoio financeiro, por parte das três associações existentes no
Concelho, a saber: -------------------------------------------------1.
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Flavienses, NIPC
501 506 764, solicita o apoio da autarquia para o corrente ano;
2.
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Salvação
Pública, NIPC 501 186 298, solicita o apoio da autarquia para o
corrente ano; ------------------------------------------------------3.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, NIPC
501 103 074, solicita o apoio da autarquia para o corrente ano; ----Considerando que os apoios solicitados, visam essencialmente a
aquisição e/ou manutenção de viaturas e outros equipamentos que lhes
garantam o seu bom desempenho operacional e a requalificação e/ou
conservação das respetivas instalações; ----------------------------Considerando a nobreza da missão desenvolvida por estas instituições,
nomeadamente no que concerne ao combate a incêndios, socorro às
populações, inundações, desabamentos, catástrofes e/ou calamidades,
bem como transporte de doentes e sinistrados; ----------------------Considerando que o papel insubstituível das corporações de bombeiros
no bem-estar, segurança e proteção de pessoas e bens deste concelho,
justifica, por si só, todos os apoios que a Câmara Municipal lhes
possa assegurar; ---------------------------------------------------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, por último, que no uso das competências determinadas
pelo disposto na alínea u), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo
municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos
legalmente existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou
outra. ------------------------------------------------------------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; ------------------------------------------------No cumprimento do Artigo 290º.- A do CCP é designado gestor do
contrato, o Técnico Superior, Sílvio José Sevivas Silva. ------------
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II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo
camarário a seguinte proposta: -------------------------------------1. Apoiar financeiramente as três corporações de Bombeiros do Concelho
de Chaves, com os seguintes montantes: ------------------------------ Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Flavienses –
35.000,00 € (capital); ---------------------------------------------- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Salvação Pública –
35.000,00€ (capital); ----------------------------------------------- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago –
35.000,00 € (capital); ---------------------------------------------2. Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada às
entidades peticionárias; -------------------------------------------3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal
liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim
Municipal; --------------------------------------------------------4.
Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao
Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização; -5.
A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte
rubrica: 08.07.01.01; ----------------------------------------------6.
Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos
em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da
Divisão Financeira. ------------------------------------------------Chaves 04/06/2019 --------------------------------------------------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. Notifiquese. ----------------------------------------------------------------

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO C.A.M.I. – CLUBE
AVENTURA DO MINHO. PROPOSTA 49/GAP/19. -----------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Justificação ---------------------------------------------------A Associação “C.A.M.I. – Clube Aventura do Minho”, com sede na Avenida
das Caldas, Centro Comercial Foto Aliança, da Freguesia e Concelho de
Monção, pessoa coletiva sem fins lucrativos com o NIF 513 112 790, tem
por objeto a promoção e a prática de atividades desportivas,
nomeadamente: -----------------------------------------------------•
Organização de provas de competição e a sua divulgação. ------•
Colaboração e facilitação de uma prática regular de atividades
desportivas radicais e de aventura. --------------------------------Nos próximos dias 8 e 9 de junho, irá decorrer pelo segundo ano
consecutivo uma das provas mais emblemáticas do automobilismo
nacional, o evento desportivo “Rali do Alto Tâmega”; ---------------Considerando que, pela especificidade, dimensão e complexidade, o
Município de Chaves, não possuía, meios próprios, para levar a efeito
esta prova; --------------------------------------------------------Considerando o “Know-how” desta associação na organização deste tipo
de provas desportivas de competição automóvel, que envolvem uma
multiplicidade de valências, as quais resultam no sucesso das
iniciativas; ------------------------------------------------------Considerando que o apoio financeiro teve em vista a concretização de
uma atividade de caráter desportivo geradora de dinâmicas benéficas
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para a população, pelo seu inquestionável contributo no convívio da
população; --------------------------------------------------------Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto
na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município; -----------------Considerando que o protocolo de colaboração a celebrar com a
associação, está excluído do âmbito de aplicação do Código dos
Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas previstas
no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, sujeitos
aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no Artigo 1º
A do CCP; ----------------------------------------------------------No cumprimento do Artigo 290º.- A do CCP é designado gestor do
contrato, o Chefe de Gabinete do Presidente, Tiago José da Mata Morais
Caldas. -----------------------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo
camarário a seguinte proposta: -------------------------------------a.
Que seja apoiada a Associação “C.A.M.I – Clube Aventura do
Minho”, no valor de 15.000,00 (quinze mil euros); ------------------b. Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do protocolo de
colaboração a celebrar com a associação, conforme documento anexo a
esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente da Câmara Municipal
a outorgar, em representação do Município, o referido documento; ---c. Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral
para ulterior operacionalização; -----------------------------------d. A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas
mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação
documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------Chaves 04/06/2019 --------------------------------------------------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. Notifiquese. ----------------------------------------------------------------

3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS.
PROPOSTA 50/GAP/19. ------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Justificação ---------------------------------------------------Considerando as solicitações de apoio financeiro, para o ano de 2019,
efetuadas ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de
Chaves, a seguir identificadas: ------------------------------------ADAF – ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO AQUAE FLAVIAE, NIPC 514 147 962, com
sede na Praceta da Sagrada Família, Edifício Sol Nascente, nº 22,
Bloco B, 3º. Esquerdo, Santa Cruz Trindade, em Chaves, solicita o
apoio da autarquia, na realização de uma prova de cariz desportivo,
previsto no Plano de Atividades com a designação ”5ª Edição da Corrida
noturna “Aquae Flaviae Night Running”; -----------------------------ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA, FORMATIVA, DESPORTIVA e SOCIAL CASA DA CULTURA DE VIDAGO, NIPC 502 063 076, com sede no Largo da
Praça, 14, em Vidago, concelho de Chaves, solicitou o apoio da
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autarquia na concretização das atividades previstas no Plano de
Atividades; -------------------------------------------------------Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a
concretização de atividades e ações de caráter 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
estes
clubes
são
promotores
de
atividades
desportivas, recreativas e de convívio social, atuando positivamente
na ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, imprimindo hábitos
e motivações para a prática desportiva continuada; -----------------Considerando que estas entidades desportivas em muito contribuem para
o desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; -----------Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no
Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza
Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado
pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado
pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de
abril de 2015; -----------------------------------------------------Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto
na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,
recreativa ou outra de interesse para o município; -----------------Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a
celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do
Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas
previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo no entanto
sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no
Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato,
o Técnico Superior, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços
gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do contrato
programa. ---------------------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo
camarário a seguinte proposta: -------------------------------------a) Que sejam apoiadas as instituições constantes do mapa anexo, com o
valor nele especificado; -------------------------------------------b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa
de desenvolvimento desportivo a celebrar com as Associações, conforme
documento anexo a esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente
da Câmara Municipal a outorgar, em representação do Município, o
referido documento; ------------------------------------------------c) Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima enunciados,
dever-se-á: -------------------------------------------------------- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem
como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos
na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º. Do DecretoLei 273/2009, 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 das rubricas
mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos
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Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação
documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------Chaves 05/06/2019 --------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal -----------------------------------Nuno Vaz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUADRO SINÓTICO
ANEXO À PROPOSTA Nº 50/GAP/2019
Entidades

ADAF - Associação de Desporto Aquae Flaviae
514 147 962
CCV – Casa de Cultura de Vidago
Associação Cultural, Recreativa, Formativa,
Desportiva e Social
502 063 076

Apoio
Financeiro

Classificação
Económica

4.000,00 €

04.07.01.02

3.000,00 €

04.07.01.02

-------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------V
PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1-

PLANEAMENTO

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO
3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO
USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 16. -------------------------------------------------------------------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 17. -------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.3. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI E/OU IMT.
INFORMAÇÃO Nº 206/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR.Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------O Sr. ANTÓNIO JOAQUIM COELHO MOURÃO, na qualidade de proprietário,
veio
através
do
requerimento
nº
359/19,
solicitar
certidão
comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua Direita nº 201 a
203, em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi
recuperado nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para
os seguintes efeitos: ----------------------------------------------a)
Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do
artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos
Benefícios Fiscais - EBF); ----------------------------------------b)
Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de
reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ----1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------O prédio urbano está situado na Rua Direita nº 201 a 203, freguesia
de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo
da Conservatória com o nº1470/20090313 (A,B e C) e inscrito na
respetiva matriz predial sob o artigo nº6933. ----------------------1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------1.2.1 De acordo com a Escritura de Compra e Venda, o imóvel foi
adquirido pelo Sr. António Joaquim Coelho Mourão, no dia 22 de dezembro
de 2016. -----------------------------------------------------------1.2.2. O Sr. António Joaquim Coelho Mourão no dia 16 de janeiro de
2017 apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de
arquitetura,
tendo
sido
concedido
o
alvará
de
obras
de
reconstrução/ampliação nº115/17 em 12 de outubro de 2018. ----------1.2.4.Em 14 de fevereiro de 2019 veio o requerente solicitar o alvará
de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 9
de maio de 2019, com o nº55/19. ------------------------------------2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO -----------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU
são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por
um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da
reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco
anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração
introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). -------------------
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2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT -----------------------------------Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU
que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição
do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de
isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF
(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro) ficando
dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação
do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4
do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -----------------------------------------3.1. 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 e IMT (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 30 de janeiro 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 mau (nível 2), conforme consta
da ficha de avaliação, anexa ao processo. --------------------------3.5. No dia 2 de abril de 2019 a comissão municipal fez a vistoria
final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido
considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas
as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas
ao processo. ------------------------------------------------------3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelos
proprietários do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima
do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida
na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado
que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação
tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de
reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em
relação à situação do edifício antes da intervenção. ---------------3.8. No que respeita ao 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

IMI

IMI

(1 ano)

(3 anos)

14 040,00€

45,63€

136,89€

9/01/2019

11 890,00€

38,64€

115,92€

9/01/2019

25 140,00€

81,71€

245,13€

Uso da unidade

Data
Avaliação

Fração A – R/Chão

Serviços/comércio

9/01/2019

Fração B - 1º andar

Habitação

Fração C – 2º e 3º
andares

Habitação

Artigo matricial 6908

VPT
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Assim, o município perderá receita anual no valor de 165,98€ e de
497,94€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel
objeto de apreciação. ---------------------------------------------3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu
entre a aquisição do prédio, 22/12//2016, e a emissão do alvará de
obras de reconstrução/alteração em 12/10/2017, não ultrapassou os três
anos, pelo que o requerente cumpriu, o prazo estipulado na alínea b)
do nº2 do EBF. ----------------------------------------------------O Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT, foi liquidado
pelo Sr. António Joaquim Coelho Mourão, contribuinte nº 167 821 792,
conforme
documento
com
a
referência
de
pagamento
nº160.016.341.704.038, na importância de 470,00€, em 22 de dezembro
de 2016. ----------------------------------------------------------4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de
isenção de IMI, em nome de Sr. António Joaquim Coelho Mourão,
contribuinte nº 167 821 792, por um período de três anos, dando
cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. -------------4.2. Considerando que o período que decorreu entre a aquisição do
prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou os três
anos, propõe-se o deferimento do pedido de restituição do IMT, no
valor total de 470,00€, ao Sr. António Joaquim Coelho Mourão, com base
no estipulado na alínea b) do nº2 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 e restituição do IMT, deverá, posteriormente ser submetido para
deliberação, à Assembleia Municipal, tendo em consideração que é da
competência deste órgão conceder isenções totais ou parciais
relativamente aos impostos, de acordo com o disposto no ponto 2.º do
artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (que estabelece o regime
financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). 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. --------Chaves 30 de maio de 2019 ------------------------------------------À consideração superior --------------------------------------------O Técnico Superior ------------------------------------------------Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.03. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.4. PEDIDO DE CERTIDÃO - DEDUÇÃO IRS. INFORMAÇÃO Nº 207/DSCH/19, DO
TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. ------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------5. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------O Sr. ANTÓNIO JOAQUIM COELHO MOURÃO, na qualidade de proprietário,
veio
através
do
requerimento
nº
360/19,
solicitar
certidão
comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua Direita nº 201 a
203, em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi
recuperado nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para
os seguintes efeitos: ---------------------------------------------c)
Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30%
dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a
reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF). ------------------------1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------O prédio urbano está situado na Rua Direita nº 201 a 203, freguesia
de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo
da Conservatória com o nº1470/20090313 (A,B e C) e inscrito na
respetiva matriz predial sob o artigo nº6933. ---------------------1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------1.2.1 De acordo com a Escritura de Compra e Venda, o imóvel foi
adquirido pelo Sr. António Joaquim Coelho Mourão, no dia 22 de dezembro
de 2016. -----------------------------------------------------------1.2.2. O Sr. António Joaquim Coelho Mourão no dia 16 de janeiro de
2017, apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de
arquitetura,
tendo
sido
concedido
o
alvará
de
obras
de
reconstrução/ampliação nº115/17 em 12 de outubro de 2018. ----------1.2.4.Em 14 de fevereiro de 2019 veio o requerente solicitar o alvará
de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 9
de maio de 2019, com o nº55/19. ------------------------------------6. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO -----------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ---2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS
SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO -------------------------------------São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados
pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€,
quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana
- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo
71º do EBF. --------------------------------------------------------Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU
devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia
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por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão
arbitral municipal, de acordo com os nº18 e 24 do artigo 71.º do EBF.
7. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF
são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação
após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos
nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo
Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de
reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que
permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos
suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao
limite de 500€ -----------------------------------------------------3.3. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o
estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas
na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do
artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a
ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel
para a determinação do estado de conservação. ---------------------3.4. No dia 30 de janeiro 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 mau (nível 2), conforme consta
da ficha de avaliação, anexa ao processo. -------------------------3.5. No dia 2 de abril de 2019 a comissão municipal fez a vistoria
final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido
considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas
as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas
ao processo. -------------------------------------------------------3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelos
proprietários do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima
do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------3.7. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, e cumprindo
o disposto no ponto 3.6, fica enquadrado no regime específico que
permite deduzir, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo
proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€. -8. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de
isenção de IRS em 30% dos encargos suportados pelo proprietário, Sr.
António Joaquim Coelho Mourão, contribuinte nº167 821 792, com as
obras de reabilitação até ao limite de 500€, nos termos das respetivas
estratégias de reabilitação, de acordo com os números 18 e 24 do artigo
71º do EBF. -------------------------------------------------------4.2. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara
Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a
presente proposta. ------------------------------------------------4.3. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal
de acordo com o disposto nos artigos 114.º do Código do Procedimento
Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------Chaves 30 de maio de 2019 ------------------------------------------À consideração superior --------------------------------------------O Técnico Superior -------------------------------------------------Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.03. -------------------------------------
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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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.5. PROJETO DE ESPECIALIDADES – RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO
COLETIVA E COMÉRCIO – PROCESSO Nº 256/18 – HERMINIO ALVES DO FUNDO –
RUA CÂNDIDO SOTTO MAYOR – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES
– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DA SRA.
ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADA DE 27 DE MAIO DE 2019. ---------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------9. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------1.1 O Sr. HERMINIO ALVES DO FUNDO, na qualidade de proprietário,
apresenta sob intermédio do requerimento n.º 645/19, os projetos de
especialidades com vista a obtenção da Licença de Obras, um edifício
destinado a habitação e comércio/serviços, situado na Rua Cândido Sotto
Mayor, freguesia de União das Freguesias da Madalena e Samaiões,
concelho de Chaves. ------------------------------------------------1.2 Por despacho do vereador responsável datado de 13/02/2019 foi
aprovado o projeto de arquitetura por intermédio do requerimento n.º
251/19. 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; ------------------------------------------------
ITED - Projeto de infraestruturas de telecomunicações em edifícios

Projeto de redes prediais de abastecimento de água; -----------
Projeto de rede prediais de águas residuais; ------------------
Projeto de drenagem de águas pluviais; ------------------------
ANPC - 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) -----------------------------------10. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NO REGIME JURÍDICO --------------------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. --------------------11. CONSIDERAÇÕES DO PARECER --------------------------------------3.1. 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.
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3.2. PARECERES INTERNOS --------------------------------------------3.2.1. Consultada a Divisão de Aguas e Resíduos Municipal, emitiu
parecer a 20/05/2019, sobre o projeto de abastecimento de águas, de
águas pluviais e águas residuais, deverá ser anexada cópia do parecer;
3.2.2. Consultado o Gabinete de Arqueologia, efetuou parecer técnico
n.º 197/DSCH/2019, 24/05/2019. O respetivo parecer deve ser dado a
conhecimento ao requerente anexando uma cópia, para vir a processo
prestar esclarecimentos solicitados. --------------------------------3.3. CALCULO DAS TAXAS PARA EMISSÃO DA LICENÇA: ---------------------3.3.1 O cálculo das taxas teve em conta área bruta de reconstrução e
os respetivos usos do edifico, ou seja a manutenção das cinco lojas e
respetivos arrumos e alteração de uma habitação unifamiliar para onze
frações de habitação coletiva, oito de tipologias T1 (no piso 1 e piso
2) e três de tipologia T2 (no rés-do-chão e sótão), de acordo com as
peças desenhadas e no quadro síntese apresentado: -------------------ÁREA BRUTA DE RECONSTRUÇÃO
Andar

Utilização

Cave:

Existente

Proposto

Duas lojas e três arrumos

253,00 m2

253,00 m2

Três lojas e um apartamento T2

253,00 m2

253,00 m2

Piso 1:

Quatro apartamentos T1

267,90 m2

267,90 m2

Piso 2:

Quatro apartamentos T1

292,70 m2

292,70 m2

Sótão:

Dois apartamentos T2

Rés-do-Chão:

TOTAL

163,60 m2

166,00 m2

1.230,20 m2

1.232,60 m2

3.3.2 As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção
IV, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela
Realização de Operações Urbanísticas, que importam no montante de
1.565,80 € (mil e quinhentos e sessenta e cinco euros e oitenta
cêntimos), correspondentes às taxas de licenciamento do edifício,
conforme o a seguir descriminado:
Descrição
Capítulo
II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 1

Un.

Taxa

Valor

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

1

66,80 €

66,80 €

Até 100 m2

11

72,35 € 795,85 €

De 101 m2 a 150 m2

0

77,90 €

0,00 €

Superior a 150 m2

0

83,50 €

0,00 €

n.º 6 Edifícios mistos, por fogo ou unidade de ocupação
a) Fogos
i)
ii)
iii)
b)

Unidade de ocupação

i)

Até 100 m2 de área bruta de construção

5

111,35 € 556,75 €

ii)

De 101 m2 a 300 m2 de área bruta de construção

0

166,95 €

0,00 €

iii)

De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção

0

222,60 €

0,00 €

0

556,55 €

0,00 €

iv)

Superior a 2000 m2 de área bruta de construção
n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração
TOTAL

12.

12

12,20 € 146,40 €
1 565,80
€

PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------
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4.1 Enquadrada numa interpretação, assumida por esta divisão, quanto
às competências no âmbito do RJUE que a Câmara Municipal, na sua
reunião de 27 de Outubro, delegou no Presidente da Câmara Municipal,
com faculdade de subdelegação no vereador responsável pela respetiva
área, foi aprovada em 13/02/2019 o projeto de arquitetura por despacho
do vereador responsável. ------------------------------------------4.2 De acordo com orientações posteriormente assumidas, referentes ao
âmbito das referidas delegações de competências da Câmara Municipal,
propõe-se que este pedido seja submetido à próxima reunião da Câmara
Municipal, com vista a ratificação a anterior aprovação do projeto de
arquitetura e a aprovar o licenciamento das obras de reconstrução de
imóvel destinado a habitação e comércio e/ou serviços. -------------4.3 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
habitação 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. ------------d) Considerando que da analise aos projetos apresentados, se verifica
que irá haver lugar à produção de resíduos com um volume superior a
1m3, deverá o empreiteiro ou promotor indicar que tipo de solução irá
ser utilizada para os resíduos da obra, bem como os meios e
equipamentos a utilizar e o local de vazadouro, de acordo com os
artigos 32.º e seguintes do Regulamento Municipal de resíduos Sólidos
Urbanos sem o que não é possível emitir a respetiva licença de
construção. -------------------------------------------------------À consideração superior -------------------------------------------2019/05/27 --------------------------------------------------------SOFIA TENREIRO ATAIDE COSTA GOMES – ARQ. --------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.31. ------------------------------------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 2019.06.04. ---------------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. ---------------------------------------------
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3.6. PROJETO DE ESPECIALIDADES – REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL
DESTINADO A EMPREENDIMENTO TURÍSTICO E COMÉRCIO/SERVIÇOS – PROCESSO
N.º 270/18 – IDALINA, LDA – TRAVESSA CÂNDIDO DOS REIS – SANTA MARIA
MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DA
ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADA DE 29 DE MAIO DE 2019. --------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------13. 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 A informação técnica n.º 125/DSCH/2019, foi presente a reunião da
Câmara Municipal a 15 de abril de 2019, por despacho de 10 de abril de
2019, que deliberou descer a informação e solicitar os seguintes
esclarecimentos: ---------------------------------------------------
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. -----------------------------------------14. ESCLARECIMENTOS/PARECER ---------------------------------------2.1 Para melhor compreender as áreas a reconstruir e a ampliar efetuase um quadro síntese com as respetivas áreas andar a andar e com a área
fixada pelo auto de diligência efetuado em reunião de 21 de junho de
2018 e a área existente e proposta do Hotel Trajano: ---------------ÁREAS BRUTAS A RECONSTRUIR E AMPLIAR
Hotel Trajano
Existente
Piso -1

Proposto

Auto de Diligência
Diferença

Existente

Proposto

Diferença

326,48 m2

326,48 m2

0,00 m2

68,80 m2

75,70 m2

+6,90 m2

2

2

2

2

2

85,56 m

+3,56 m2

Piso

1

446,88 m

403,01 m

-43,87 m

82,00 m

Piso

2

383,90 m2

384,51 m2

+ 0,61 m2

81,07 m2

74,44 m2

-6,63 m2

Piso

3

461,88 m2

462,48 m2

+ 0,60 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

Piso

4

430,00 m2

462,48 m2

+32,48 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

Piso

5

0,00 m2

276,72 m2

+276,72 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

2.049,14 m2

2.315,68 m2

+266,54 m2

231,87 m2

235,70 m2

+3,83 m2

Sub-total

Área bruta de construção do existente [2.049,14 m2 + 231,87 m2] =
2.281,01 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------Área bruta de construção do proposto [2.315,68 m2 + 235,70 m2] = 2.551,38
m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Total de ampliação [267,54 m2 + 3,83 m2] = 270,37 m2 -------------------------Nota: Foi corrigida a área do piso 1 (na pg. 391 do proc. n.º 270/18),
de 534,13 m2 para 488,57 m2, porque por lapso foram contabilizadas as
áreas comuns de passagem entre o cineteatro e o hotel Trajano, esta
correção refletiu-se na área bruta de construção, que reduz de 2.596,94
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m2 para 2.551,38 m2. E no total a área de ampliação passa de 276,72 m2
para 270,37 m2. -----------------------------------------------------2.2
Estes
serviços
não
determinaram
compensações
dos
custos
urbanísticos resultantes da intervenção, por considerarem que estes não
tinham enquadramento legal, como a seguir se esclarece:
2.2.1 A determinação de compensações, só é aplicável se a operação
urbanística for um loteamento ou uma obra com impacto semelhante a uma
operação urbanística de loteamento; --------------------------------2.2.2 A operação urbanística não tem enquadramento na definição de
loteamento nem nos parâmetros definidos no artigo 23.º do Plano Diretor
Municipal de Chaves coordenado com o disposto no n.º 5, do artigo 57.º,
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, que definem obra com
impacto semelhante a uma operação urbanística de loteamento; --------2.2.3 Estamos perante uma operação urbanística de remodelação e
ampliação de um recuado ao nível da cobertura de um imóvel existente,
em que não são alterados significativamente os usos das frações/unidades
de ocupação e a ampliação não provoca uma sobrecarga significativa dos
serviços das infraestruturas. ---------------------------------------Em síntese estes serviços são de parecer que não existe lugar a
pagamento de compensações pela operação urbanística em causa. -------15. 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.
16. CALCULO DAS TAXAS PARA EMISSÃO DA LICENÇA: --------------------4.1 No calculo das taxas foi tido em conta área bruta de remodelação e
ampliação (2.551,38 m2) e os respetivos usos do edifico, destinado a
empreendimento turístico (hotel) e comércio/serviços, composto por 4
frações/unidades de ocupação, de acordo com as peças desenhadas e
escritas (na pg 160 do proc. n.º 270/18): ---------------------------1.ª - Estabelecimento Hoteleiro – Hotel 1*, tem uma área bruta de
construção de 1868,98 m2 (piso -1 ao piso 5); ----------------------2.ª - Comércio/serviço, área bruta de construção de 318,94m2 (piso-1
ao piso 1), corresponde ao antigo espaço de garagem de concerto
automóvel que será alvo de obras de requalificação; ----------------3.ª - Comércio/serviço, área bruta de construção de 126,20m2 (piso 1),
corresponde ao estabelecimento de bebidas existente; ----------------4.ª - Comércio/serviço, área bruta de construção de 237,26m2 (piso -1
ao piso 1), corresponde ao restaurante existente. -------------------4.2 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 942,10 € (novecentos e quarenta e dois
euros e dez cêntimos), correspondentes às taxas de licenciamento do
edifício (artigo 66.º da tabela de taxas anexa ao regulamento) conforme
o a seguir descriminado: -------------------------------------------Descrição
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 1

Un.

Taxa

Valor

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES

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

66,80 €

2

111,35 €

222,70 €
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b) De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção
c) Superior a 2000 m2 de área bruta de construção
n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração
TOTAL

2
0
17

222,60 €
556,55 €
12,20 €

445,20
0,00
207,40
942,10

€
€
€
€

17. PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------5.1 Enquadrada numa interpretação, assumida por esta divisão, quanto
às competências no âmbito do RJUE que a Câmara Municipal, na sua
reunião de 27 de outubro de 2017, delegou no presidente da Câmara
Municipal, com faculdade de subdelegação no vereador responsável pela
respetiva área, foi aprovado em 2 de janeiro de 2019 o projeto de
arquitetura de Idalina Lda. por despacho do vereador responsável; -5.2 Segundo essa interpretação, a exclusão às delegações de
competências aprovadas não abrangia obras de reconstrução, o que
determinou
a
execução
de
alguns
atos
administrativos
nessa
conformidade; no entanto, em diligências posteriores, e de acordo com
as orientações do Diretor de Departamento, fixou-se uma leitura mais
rigorosa e prudente, segundo a qual todas as operações urbanísticas
com caraterísticas referidas na proposta n.º 3/GAP/2017, incluindo as
obras de reconstrução, seriam afastadas das delegações de competências
então aprovadas. Ficou então determinado que de futuro seria aplicada
essa orientação na elaboração de informação/propostas por parte desta
divisão; ----------------------------------------------------------5.3 Neste enquadramento, propõe-se que este assunto seja submetido à
próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a ratificar a anterior
aprovação do projeto de arquitetura e a aprovar o licenciamento das
obras de reconstrução do edifício; ---------------------------------5.4 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 na
informação 125/DSCH/2019 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 -------------------------------------------2019/05/29 --------------------------------------------------------SOFIA TENREIRO ATAÍDE COSTA GOMES – ARQ. --------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.31. ------------------------------------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 2019.06.04. ---------------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. --------------------------------------------3.7. ALERTA DE EVENTUAL DERROCADA DE UMA CASA DEVOLUTA (PORTAL DA
QUEIXA). PROCESSO N.º 368/10 – FILIPE JOSÉ CAPELA TEIXEIRA – RUA MAJOR
SOUSA MACHADO – SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 143/DSCH/19, DO
TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. -----------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------O Sr. FILIPE JOSÉ CAPELA TEIXEIRA apresentou no portal da queixa,
informação sobre “uma casa devoluta em mau estado vidros partidos, com
a varanda a cair (peças de madeira) bem como um pilar de sustentação
da mesma partido, em perigo de eminente de derrocada”. -------------Foi remetido à comissão de vistorias o processo para com base no artigo
90º do RJUE, proceder à análise do estado de conservação do imóvel e
eventual determinação das obras de conservação necessárias à correção
das condições de segurança. ----------------------------------------Nesta sequência, foi agendado para o dia 5 de fevereiro de 2019, a
realização da vistoria, tendo sido notificado o Sr. Paulo Jorge
Silvério Santos, proprietário do imóvel, para estar presente e
eventualmente fazer -se representar, como fundamento o avançado estado
de ruina do prédio. -----------------------------------------------Efetuada a vistoria, verificaram os membros da comissão, em relação
ao edifício, para a qual foi requerida a determinação do estado de
conservação, que, de acordo com o artigo 5º do Decreto-lei 266-B/2012
de 31 de Dezembro e aplicadas as regras constantes no artigo 6º da
Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, o imóvel apresenta um estado
de conservação de péssimo. ----------------------------------------Na descrição dos sintomas, o edifício está em ruinas, principalmente
a varanda do 2º andar e respetiva cobertura e é urgente a execução de
trabalhos de escoramento da varanda e a remoção do tubo de queda das
águas pluviais, conforme está descrito no referido auto de vistoria.
No dia da vistoria esteve presente o Sr. Engº António José Durão
Branco, representante do proprietário, e considerando o perigo para
os peões da eventual derrocada, dos elementos antes referidos, foilhe solicitado que tomasse as medidas necessárias, no sentido de
resolver as situações mais urgentes. ------------------------------II. SITUAÇÃO ATUAL ------------------------------------------------Nesta data os elementos construtivos que ameaçavam ruir estão
escorados (cobertura e varanda) e foi removido o tubo de queda das
águas pluviais, pelo que, foi afastado o perigo de queda dos elementos
construtivos, referidos no auto de vistoria. ----------------------III. ANTECEDENTES -------------------------------------------------O proprietário do prédio, Sr. Paulo Jorge Silvério Santos requereu à
Câmara Municipal a aprovação do projeto para a reconstrução do
edifício, tendo sido aprovado, por despacho do vereador responsável,
no dia 28 de julho de 2011. ---------------------------------------O requerente foi notificado da decisão e informado de que dispunha do
prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de
construção, sob pena de caducar o licenciamento. --------------------
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Ora, o Sr. Paulo Jorge Silvério Santos não apresentou o pedido de
emissão do alvará, pelo que, a licença caducou por deliberação da
Câmara Municipal de 19 de dezembro de 2013, mediante proposta dos
serviços administrativos da DGUT. ----------------------------------IV. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO -------------------------------Considerando a queixa apresentada pelo Sr. Filipe José Capela Teixeira
e atendendo ao estipulado no nº2 do artigo 89º do Decreto-Lei nº555/99
de 16 de dezembro e ulteriores alterações, a Câmara Municipal pode
“determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção
de más condições de segurança, de salubridade e à melhoria do arranjo
estético”. --------------------------------------------------------V. PROPOSTA -------------------------------------------------------Considerando o estado de degradação do prédio referenciado, propõe-se
que seja notificado o Sr. Paulo Jorge Silvério Santos, para no prazo
de 90 dias, dar início às obras de reabilitação, de acordo com o
projeto que já foi apresentado na Câmara Municipal, devendo
antecipadamente, requerer a renovação do pedido de licença (nº 2 do
artigo 72º do Decreto-Lei nº555/99 de 16 de dezembro e ulteriores
alterações). ------------------------------------------------------Caso o proprietário não dê inicio às obras de reabilitação do prédio,
no prazo indicado de 90 dias, a Câmara Municipal poderá acionar os
mecanismos previstos no artigo 91º do Decreto-Lei nº555/99 de 16 de
dezembro e ulteriores alterações (posse administrativa do imóvel para
a execução coerciva das obras). ------------------------------------Assim, propõe-se que seja agendado para a próxima reunião da Câmara
Municipal para sancionamento da presente proposta, de acordo com o
enquadramento jurídico descrito no capítulo IV da presente informação.
À consideração superior, -------------------------------------------Chaves 9 de maio de 2019 -------------------------------------------O Técnico Superior ------------------------------------------------Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.31. ------------------------------------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 2019.06.04. ---------------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. --------------------------------------------3.8. LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM, PROPOSTA DE DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DEFINITIVA – PROCESSO N.º 884/17 – MARIA LUÍSA SANTOS
OUTEIRO SANTOS – RUA DE BUENOS AIRES, S. CORNÉLIO, UNIÃO DE FREGUESIAS
DE TRAVANCAS E RORIZ – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 16.05.2019.Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1 - Em reunião de Câmara, realizada em 5 de abril de 2018, sob a
Informação técnica nº 382/SCOU/2018, o Executivo deliberou por
unanimidade, indeferir o pedido de legalização de armazém solicitado,
sob o requerimento nº 523/18, com a fundamentação expressa nos termos
do disposto da alínea a), do nº. 1, do Artigo 24º, do Regime Jurídico
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da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99,
de 16 de dezembro e demais alterações.------------------------------1.2 - Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de
Procedimento Administrativo, foi dado à interessada o prazo de 10 dias
para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer
sobre o sentido da decisão.-----------------------------------------1.3 - A notificação foi realizada nos termos do disposto no artigo
122º do Código de Procedimento Administrativo.----------------------1.4 - Em audiência prévia, a interessada entendeu não se pronunciar
sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a Informação técnica
nº 382/SCOU/2018.--------------------------------------------------2 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,
tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------2.1 - Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara,
propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar
definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de
armazém solicitado sob o processo nº 884/17.------------------------2.2 - Notificar a interessada do teor da presente informação técnica,
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.---2.3 - Posto isto, dever-se-á encaminhar todo o processo para a Divisão
de Administração e Fiscalização, para encetarem os procedimentos
entendidos por convenientes.----------------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 17.05.2019:--------------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 indeferimento do pedido de legalização
da operação urbanística em causa, nos termos e para os efeitos
preconizados no item “2 – Proposta de Decisão”, deste documento.----DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.05.21. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.9. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PEDIDO
DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 197/19 – FERNANDA DO FUNDO LOURENÇO –
RUA D. MARIA DA GLÓRIA, LOTE N.º 8, FREGUESIA DE VILAR DE NANTES –
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA.
ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 29.05.2019. ------------------------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 539/19, referente ao processo n.º
197/19, a Sr.ª Fernanda do Fundo Lourenço, na qualidade de
proprietária, solicita, um pedido de aprovação de projeto de
alterações de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada
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na legalização das obras de ampliação1 de uma habitação unifamiliar,
com alvará de licença n.º 320/91, 372/92 e da construção2 de anexos,
localizados no lote 8, do loteamento titulado pelo Alvará n.º 5/88,
rua D. Maria da Glória, lote 8, freguesia de Vilar de Nantes no
concelho de Chaves.-------------------------------------------------1.2- O lote de terreno tem a área total de 860,00 m2, está inscrito na
matriz com o n.º 831 e descrito na conservatória do Registo Predial
sob o n.º 308/19890302, da freguesia de Vilar de Nantes, é parte
integrante do alvará de loteamento 5/1988.--------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1 - Loteamento titulado pelo Alvará n.º 5/88.---------------------2.2 – Alvará de Licença n.º 320/91, para “construção de uma habitação
unifamiliar”, de r/chão e andar, com a área de 225,20 m2.-----------2.3 – Alvará de Licença n.º 372/92, para “construção de uma garagem”,
com a área de 32,40 m2.---------------------------------------------2.4 – Alvará de Licença n.º 67/92, para “construção de um muro de
vedação”, com 80 ml.------------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio;---------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Pedido de isenção do Plano de acessibilidade;---------------------- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Planta de implantação à escala de 1: 100;-------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; -------------------------------------------- Planta de arranjos exteriores à escala de 1:200; ------------------ Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------1

«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;---------------------------------------------------------2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---
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- Pormenores construtivos;------------------------------------------- Declaração do topógrafo;-------------------------------------------Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores;
- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais;----------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- Termo de responsabilidade do estudo de comportamento térmico;------ Termo de responsabilidade do Segurança contra incêndio;----------4 - Enquadramento da Pretensão--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento
de legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar e
da construção de um anexo.------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 47 A, o prédio rústico está inserido num espaço da Classe 1 –
Espaço Urbano e Urbanizável e da Categoria 1.3 – Outros Aglomerados.4.3- No alvará de loteamento----------------------------------------- Área do lote = 860,00 m2;------------------------------------------ Área de implantação (habitação + anexos) = 417,80 m2 -------------- Área bruta de construção (habitação + anexos) = 348,90m2 + 174,90m2- Número de pisos = 2;----------------------------------------------- Utilização prevista = habitação unifamiliar;----------------------- Número de fogos = 1;----------------------------------------------4.4 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.4.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento
de
legalização
de
operações
urbanísticas),
do
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------5 - Caracterização e Análise da Pretensão---------------------------5.1- As alterações a legalizar na habitação unifamiliar implicam um
aumento da área bruta de construção de 123,70 m2, relativamente ao
licenciado ao abrigo da licença de obras n.º 320/91. Relativamente ao
anexo a legalizar, possui uma área bruta de construção de 174,90 m2.5.2- O requerente propõe legalizar no lote os seguintes parâmetros
urbanísticos:------------------------------------------------------- Área do lote = 860,00 m2;------------------------------------------ Área de implantação (habitação + anexos) = 417,80 m2 -------------- Área bruta de construção (habitação + anexos) = 348,90m2 + 174,90m2- Número de pisos = 2;----------------------------------------------- Utilização prevista = habitação unifamiliar;----------------------- Número de fogos = 1;----------------------------------------------5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-05-16, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”29/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver
necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no
edifício principal e anexo, objeto de pedido de legalização das obras
de ampliação e construção, respetivamente.--------------------------6 – RESPONSABILIDADE-------------------------------------------------
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6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor
do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos
teores se mostram adequados.----------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto
de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com
o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação
e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação
urbanística.-------------------------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
647,46 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 647,46 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- A projeto de legalização, apresentado pela requerente, cumpre as
especificações do alvará de loteamento 5/1988, pelo facto de cumprir
os parâmetros urbanísticos nele previsto. --------------------------8.3- 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.------------------------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.------------------------------------------------------À Consideração Superior.--------------------------------------------ANEXO I-------------------------------------------------------------
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CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2):---------------------------------------------------------- Habitação, com aumento de área de 123,70 m2;----------------------- Anexo com a área de 174,90 m2;------------------------------------QUADRO I------------------------------------------------------------ Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Descrição
Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção IV

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

Artigo 66.º
n.º18

Taxa

Valor

Aumento de área bruta de construção, acresce por
m2 adicional

123,70m2

3,30 €

408,21 €

n.º11

Anexo de apoio

174,90m2

1,05 €

183,65€

Art.76,n.º6

Vistoria
TOTAL

55,60€

55,60 €
647,46 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 647,46 €------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 30.05.2019:--------------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 legalização das
obras sem controlo prévio que se encontram patenteadas na operação
urbanística em presença (Obras de ampliação de uma habitação
unifamiliar e de construção de um anexo de apoio à mesma, sitas na Rua
D.ª Maria da Glória, da aldeia de Vilar de Nantes) e o concomitante
reconhecimento de que se encontram preenchidos os requisitos legais
que permitem a emissão do respectivo alvará de autorização de
utilização dos imóveis em causa. No alvará de autorização de utilização
a emitir, deverá constar a menção expressa de que os imóveis a que
respeita, foram objecto de legalização.-----------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.10. LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE E ARMAZÉM AGRÍCOLA,
PROPOSTA DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DEFINITIVA – PROCESSO N.º 234/02
– DANIEL CARVALHO RODRIGUES – LUGAR DAS VINHAS, FREGUESIA DE MAIROS –
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA
ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 16.05.2019. ----------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1 - Em reunião de Câmara, realizada em 3 de maio de 2018, sob a
informação técnica nº 895/SCOU/2016, o Executivo deliberou por
unanimidade, indeferir o pedido de legalização de obras de alteração
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solicitado, sob o requerimento nº 1921/15, completado pelos
requerimentos nº 449/16 e 929/16 e, com a fundamentação expressa nos
termos do disposto do artigo 20ºe artigo 102º-A, do Regime Jurídico
da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99,
de 16 de dezembro e demais alterações e no artigo 73º-C do RMUE.----1.2 - Nos termos do disposto nos artigos 121º e 122º do Código de
Procedimento Administrativo, foi dado à interessada o prazo de 10 dias
para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer
sobre o sentido da decisão.-----------------------------------------1.3 - A notificação foi realizada nos termos do disposto no nº 1 e 2
do artigo 122º do Código de Procedimento Administrativo.------------1.4-Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar
sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica
nº 895/SCOU/2016.--------------------------------------------------2 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,
tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------2.1 - Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara,
propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar
definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de
obras de alteração solicitado sob o requerimento nº 1921/15,
completado pelos requerimentos nº 449/16 e 929/16.------------------2.2-Notificar o interessado do teor da presente informação técnica,
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.---2.3 - Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o
processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para
encetarem os procedimentos entendidos por convenientes.-------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 17.05.2019:--------------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 indeferimento do pedido de legalização
da operação urbanística em causa, nos termos e para os efeitos
preconizados no item “2 – Proposta de Decisão”, deste documento.----DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.05.21. ---------------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. AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º
218/19 – HERMENEGILDO JOSÉ PIRES – AV. DO TÂMEGA, N.º 90, UNIÃO DE
FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO
DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA
DATADA DE 31.05.2019. ----------------------------------------------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 584/19, referente ao processo n.º
218/19, o Sr.º Hermenegildo José Pires, na qualidade de proprietário,
apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística
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de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de ampliação3
de um edifício, com licença para obras inicial n.º 493/86, localizada
na Av.ª do Tâmega, n.º90 – lugar de Eiras, União das freguesias de
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves.---------------1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano
tem a área total 2.287,64 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º
1174, da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. ---2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Licença para obras n.º 493/86, para, “construção de uma moradia
de cave, r/chão e andar, com a área de 488,95 m2”.------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão das Finanças;---------------------------------------------Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano Diretor
Municipal;---------------------------------------------------------- Planta de consulta à escala 1:2.000;------------------------------- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- Ficha de medição;-------------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Planta de implantação à escala de 1: 500;-------------------------- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Fotografias;------------------------------------------------------ Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------Pedido de isenção do Plano de acessibilidade;----------------------- 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;----------------------------------- Declaração de isenção do Projeto acústico;------------------------- Declaração de isenção do Estudo de comportamento térmico;---------3

«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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- Fatura da luz;----------------------------------------------------4 - Enquadramento da Pretensão--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização
das obras de ampliação de um edifício.------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 B, o prédio urbano está inserido em dois espaços distintos: em
espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 –
Cidade de Chaves e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e
florestais, subcategoria 4.2.B – espaços Agrícolas Condicionados
(RAN+REN).---------------------------------------------------------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------5 - Caracterização e Análise da Pretensão---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de um edifício,
de cave, r/chão, andar e sótão, com a área bruta de construção de
532,00 m2, da funcionalidade do espaço interior, vãos e mudança de uso
do r/chão do imóvel, de arrumos, para comércio/serviços. Existe um
aumento de área de 43,05 m2, relativamente á construção licenciada ao
abrigo da licença de construção n.º 493/86, que diz respeito à criação
de um sótão.--------------------------------------------------------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 2019-05-16, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”30/2019”, 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, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação.---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 inserido em espaço urbano x índice de construção) = 600,00
m2 x 1,20 m2/m2 = 720,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida).
A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 532,00 m2, o que
implica um índice de utilização de 0,89 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de
utilização do local).-----------------------------------------------5.5- O requerente pretende ainda, uma mudança de uso do r/chão do
imóvel, de arrumos, para comércio/serviços. Face ao uso pretendido
para o imóvel, destinado a habitação (1 fogo), comércio/serviços, 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------------------------
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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
34,01 euros.-------------------------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
197,67 euros.------------------------------------------------------7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 231,68 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 artigo 18.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 – O edifício é servido por arruamento público pavimentado a
betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos.-------8.4- O uso pretendido para o edifício, para, “habitação, comércio e/ou
serviços”, 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- 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.------------------------8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa
ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação
excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma
operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não
é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à
apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa
ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a
celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida
a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor
opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade,
embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo
urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que
vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando
a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as
seguintes prescrições:---------------------------------------------8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito
de terceiros;------------------------------------------------------8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão
imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de
90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva
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Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa
a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------9- Proposta de Decisão----------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo
73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
nos seguintes termos:-----------------------------------------------b.1) Deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no presente
projeto;-----------------------------------------------------------b.2) Reconhecer que a mudança de uso do r/chão do edifício de arrumos,
para
“comércio/serviços”,
cumpre
as
disposições
legais
e
regulamentares;----------------------------------------------------b.3) Uma vez que da vistoria, não resulta a necessidade de se efetuarem
obras de correção e/ou adaptação no edifício, a Câmara Municipal,
reconheça que se encontram preenchidos os requisitos legais que
permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização
do imóvel nos moldes atualmente pretendidos;------------------------c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de ampliação do edifício destinado a “habitação,
comércio/serviços”, o interessada deverá, nos termos do preceituado
no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização
e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do
respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com
o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------À Consideração Superior.--------------------------------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2):---------------------------------------------------------- Habitação, com aumento de área de 43,05 m2;-----------------------QUADRO I
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO II

REDE

REDE
REDE
REDE

s/n
Faixa de rodagem
- Semipenetração betuminosa
0
- Betão betuminoso
1
- Granito (calçada a cubos)
0
- Granito (calçada à portuguesa)
0
VIÁRIA
- Betão
0
Passeios
- Lancil (Betão)
0
- Lancil (Granito)
0
- Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0
- Pavimento (Mosaico)
0
DE ÁGUA
1
DE ESGOTOS
1
DE ÁGUAS PLUVIAIS
0
C - custo das obras existentes na via pública
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)

C/m2

Custo (C)

0,26
0,16
0,22
0,10
0,22

0,00
0,16
0,00
0,00
0,00

0,20
0,38
0,19
0,28
0,26
0,37
0,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,37
0,00
0,79
43,05

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

T =

34,01

€

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

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção IV

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

Artigo 66.º
n.º18

Aumento de área bruta de construção, acresce por
m2 adicional
Art.76,n.º6

Vistoria
TOTAL

43,05 m2

Taxa

Valor

3,30 €

142,07 €

55,60€

55,60 €
197,67 €

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 34,01 € + 197,67 € = 231,68 €--------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 31.05.2019:--------------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 legalização das
obras sem controlo prévio que se encontram patenteadas na operação
urbanística em presença e o concomitante reconhecimento de que se
encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do
respectivo alvará de autorização de utilização do imóvel em causa, nos
termos e para os efeitos rescritos no item “9 – Proposta de Decisão”,
deste documento. No alvará de autorização de utilização a emitir,
deverá constar a menção expressa de que o imóvel a que respeita foi
objecto de legalização.---------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.12. OBRAS DE TELECOMUNICAÇÕES TITULADAS PELO ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DE
DOMÍNIO PÚBLICO N.º 41/19, PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA – PROCESSO N.º
714/18 – NOS – COMUNICAÇÕES, S.A. – RAMPA DO MATADOURO, FREGUESIA DE
SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 29.05.2019. -------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----------------1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------1.1-Através do email de 25-03-2019, registado nesta unidade orgânica
com o nº 731/19, em 02-04-2019, referente ao processo nº 714/18, a
promotora solicitou o agendamento de vistoria conjunta para o dia 5
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de abril de 2019, às 11h, com vista à receção provisória das obras de
Telecomunicações tituladas pelo Alvará de Ocupação do Domínio Público
Nº 41/19, nos arruamentos a seguir mencionados, as quais consistiram
nos seguintes trabalhos:
-----------------------------------------Abertura de vala numa extensão de 175,0 m (30,0 m na Rampa do
Matadouro e de 145,0 m na rua transversal à mesma);------------------Instalação subterrânea de tubo de diâmetro de 110 mm, na extensão de
350,0 m;------------------------------------------------------------Construção de quatro caixas de visita permanentes (CVP) do tipo NR1,
com as dimensões 60x75x150 (Larg x Comp x Prof) cm.-----------------1.2-Através do email de 24-04-2019, registado nesta unidade orgânica
com o nº 930/19, em 29-04-2019, a promotora
enviou comprovativo do
pagamento do montante de 111,35 €, respeitante à taxa para realização
da vistoria solicitada, de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 76º
da Tabela de Taxas em vigor no Município de Chaves, anexa ao
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização
de Operações Urbanísticas, em vigor publicado em Diário da República
em 22-07-2011. -----------------------------------------------------2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------2.1-Em 26-02-2019, foi emitido o Alvará de Ocupação do Domínio Público
Nº 41/19, o qual titulou o licenciamento da ocupação do espaço de
domínio público, para a realização das obras de Telecomunicações
referidas no anterior capítulo da presente informação técnica.------2.2-INFORMAÇÃO Nº 588/SCOU/2019, sobre a qual recaíu despacho do Chefe
da Divisão desta unidade orgânica em 04-04-2019, Srº Engº João
Geraldes, de 04-04-2019, propondo-se os seguintes procedimentos:-----A interessada proceder ao pagamento do montante referido no item 1.2,
da presente informação técnica.--------------------------------------No âmbito da realização das obras, caso os traçados às Infraestruturas
tivessem sido alterados a promotora deveria
apresentar CD, com os
referidos traçados finais, de acordo com o disposto no artigo 13º do
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------3-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO----------------------------------------3.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------O pedido tem enquadramento legal no disposto no nº 1 do artigo 87º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo DecretoLei nº 136/2014, de 9/9.--------------------------------------------3.2-No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público
Municipal----------------------------------------------------------A pretensão da interessada enquadra-se ainda no disposto no nº 1 do
artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio
Público Municipal.-------------------------------------------------4-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO-----4.1-No dia 4 de abril de 2019, às 11:27 h, foi solicitado via email,
o competente parecer à Divisão de Obras Públicas (pedido constante no
processo a folhas nº 489), tendo em vista a receção provisória das
obras de Telecomunicações e a correspondente redução da caução
prestada mediante depósito em dinheiro, através do Documento de
Receita Nº 2019/1/33, no valor de € 4 520 ( quatro mil quinhentos e
vinte euros), destinada a garantir a boa e regular execução das
referidas obras.---------------------------------------------------5-CONSIDERAÇÕES DAS PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------5.1-Considerando que, no processo consta o AUTO DE VISTORIA, de 5 de
abril de 2019, emitido pela Divisão de Obras Públicas, com vista à
receção provisória das obras de Telecomunicações tituladas
pelo
Alvará de Ocupação do Domínio Público Nº 41/19, constante no processo
a folha nº 495. ----------------------------------------------------
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5.2-Considerando ainda que a promotora carreou para o presente
processo o CD, com a representação do traçado final das referidas
obras de Telecomunicações, a folha nº 509, através da Carta registada
em 10 de maio de 2019.----------------------------------------------6-PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
e demais legislação, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a
seguinte estratégia procedimental:----------------------------------6.1-Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara,
propondo-se
ao
Executivo
que
seja
praticadas
as
seguintes
deliberações:------------------------------------------------------6.1.1-Que, nos termos do disposto no artigo 5º do Regulamento de Obras
e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, que a Câmara
Municipal
delibere,
aprovar
o
traçado
final
das
obras
de
Telecomunicações, constante no processo a folha nº 509, tituladas pelo
Alvará de Ocupação de Domínio Público Nº 41/19.---------------------6.1.2-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 27º do Regulamento
de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, o
Executivo delibere deferir o pedido de receção das obras de
Telecomunicações tituladas pelo Alvará de Ocupação do Domínio Público
Nº 41/19.----------------------------------------------------------6.1.3-Na sequência da deliberação camarária que recair sobre a
presente informação técnica e de acordo com o disposto no nº 3 do
artigo 27º do dispositivo legal referido no anterior parágrafo,
conjugado com o nº 5 do artigo 54º do RJUE, a caução poderá ser
reduzida para o montante de € 452,09 (quatrocentos e cinquenta e dois
euros e nove cêntimos).---------------------------------------------6.2-Neste contexto, propõe-se que o presente processo registado com o
nº 714/18 seja encaminhado à Divisão de Gestão Financeira para a
libertação do montante de € 4 068,81 (quatro mil sessenta e oito euros
e oitenta e um cêntimos), correspondente a 90% do valor de cálculo da
caução, prestada em numerário, através do Documento Receita Nº
2019/1/33, constante no processo a folha nº 466.--------------------6.3-Notificar a promotora, do teor das resoluções tomadas pelo
Executivo, relativamente ao pedido solicitado, bem como dar-lhe a
conhecer o teor do Auto de Vistoria e da presente informação técnica.À Consideração Superior.--------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 31.05.2019:--------------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 em presença, nos
termos e para os efeitos preconizados no item “6 – Propostas de
Decisão”, deste documento.------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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3.13. OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE
LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 349/19 – ANTÓNIO LUÍS MACHADO DIAS – RUA
DA IGREJA, N.º 5, FREGUESIA DE BUSTELO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE
GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA
DE 31.05.2019. -----------------------------------------------------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 939/19, referente ao processo n.º
349/19, o Sr.º António Luís Machado Dias, na qualidade de proprietário,
apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística
de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de
construção4, de uma habitação unifamiliar, localizada no bairro da
Tulha, rua da Igreja, N.º 5 - Bustelo, freguesia de Bustelo no concelho
de Chaves.---------------------------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total de 84,78 m2, está inscrito
na matriz com o n.º 51 e descrito na conservatória do Registo Predial
sob o n.º 1055/20080923, da freguesia de Bustelo.-------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Processo N.º 231/19, relativo a pedido de certidão de isenção de
licenciamento. O pedido foi indeferido, por despacho datado de 3 de
Abril de 2019.------------------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:2 000;---------------------------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à
escala de 1: 250;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; ------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------4

«Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---
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- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Desenho de alterações;---------------------------------------------Termo de responsabilidade de autor do projeto de estabilidade;------ Termo de responsabilidade de autor do projeto de abastecimento de
água, drenagem de águas residuais e de águas pluviais;--------------- Termo de responsabilidade de autor do estudo de comportamento
térmico;------------------------------------------------------------ Termo de responsabilidade de autor do projeto acústico;------------ Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Fatura do telefone;-----------------------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização
das obras de construção.--------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação
unifamiliar. A habitação levada a efeito sem os necessários atos
administrativos de controlo prévio, possui dois pisos: r/chão e andar,
preconizando uma área bruta de construção de 169,56 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 2019-05-30, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”35/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, a
habitação unifamiliar se encontrar, em bom estado de conservação,
interior e exteriormente, não havendo necessidade de obras de correção
e/ou adaptação.----------------------------------------------------5.4- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Bustelo, tendo
resultado da vistoria realizada, para efeitos de legalizações de
operações urbanísticas, que a edificação se integra no meio em que se
insere, onde a moda da cércea na frente urbana é de r/chão e andar.-5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------5.6- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------6 – RESPONSABILIDADE-------------------------------------------------
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6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
plano de acessibilidades, do autor dos projetos de especialidades,
cujos teores se mostram adequados.----------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge
o montante de 321,11 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
133,50 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 454,61 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi levada a
efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.-8.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um
edifício de “habitação unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos
existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos
à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido,
pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros
de edificabilidade, previstos no artigo 19.º, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário da República 2.ª
série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público
pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água e
esgotos.-----------------------------------------------------------8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe
que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e
ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou
mista.-------------------------------------------------------------8.5- Considerando, de acordo com o referido no anterior ponto 5.3, que
não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação, no imóvel,
objeto de pedido de legalização das obras de construção, o titulo a
emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto
no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
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requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar;---------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2) ---------------------------------------------------------PISO

Habitação

Comércio/Serviços Arrumos

Piso 0

84,78

84,78

Piso 1

84,78

84,78

TOTAL

169,56

0,00

Armazém

0,00

TOTAL

0,00

169,56

Cércea – 5,70 ml
Volume – 473,00 m3
QUADRO I
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO I

custos (C)
s/n

larg.

C/m

C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem

REDE
VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

4,5

19,33

86,99

€/m

- Granito (calçada a cubos)

0

13,08

0,00

€/m

- Granito (calçada à portuguesa)

0

8,53

0,00

€/m

- Betão

0

13,08

0,00

€/m

Passeios
0

17,63

0,00

€/m

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

39,80

0,00

€/m

- Lancil (Betão)

- Pavimento (Mosaico)

0

15,92

0,00

€/m

0

25,02

0,00

€/m

REDE DE ÁGUA
REDE
DE
ESGOTOS

1

21,61

21,61

€/m

1

34,12

34,12

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m

142,72

€/m

C via
m com

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

9

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

T =

321,11

€

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

Un.

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

de

Taxa

Valor
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n.º 2

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

a)

Até 250 m2

1

77,90 € 77,90 €

b)

De 251 m2 a 500 m2

0

89,05 € 0,00 €
100,25
0,00 €
€

c)
Superior a 500 m2
Art.
N.6

76,
Vistoria
TOTAL

0

55,60 € 55,60 €
133,50 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 321,11 € + 133,50 € = 454,61 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.06.2019:--------------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 legalização das
obras realizadas sem controlo prévio que se encontram patenteadas na
operação urbanística em presença (Edificação de uma habitação
unifamiliar, sita no Bairro da Tulha, da aldeia de Bustelo) e o
concomitante reconhecimento de que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respectivo alvará de
autorização de utilização do imóvel em causa. No alvará de autorização
de utilização a emitir, deverá constar a menção expressa de que o
edifício a que respeita, foi objecto de legalização.----------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.14. SISTEMA ELETROPRODUTOR DO TÂMEGA (SET): - PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO
DA SUSPENSÃO PARCIAL DOS PDM DE BOTICAS, CABECEIRAS DE BASTO, CHAVES,
RIBEIRA DE PENA E VILA POUCA DE AGUIAR DETERMINADA PELA RESOLUÇÃO DO
CONSELHO DE MINISTROS N.º 86/2019, DE 3 DE JUNHO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO
DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª ANA ISABEL AUGUSTO
DATADA DE 03.06.2019. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------I – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.
A presente informação tem por finalidade a divulgação da
Resolução do Conselho de Ministros N.º 86/2019, publicada em Diário
da República, 1.ª Série, N.º 106, de 3 de junho de 2019, que determina
a suspensão parcial dos Planos Diretores Municipais de Boticas, de
Cabeceiras de Basto, de Chaves, de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de
Aguiar, bem como o estabelecimento de medidas preventivas para as
áreas abrangidas pelos aproveitamentos hidroelétricos de Gouvães, do
Alto Tâmega e de Daivões, incluídos no Sistema Eletroprodutor do
Tâmega.------------------------------------------------------------II - ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES ----------------------------------1.
O Sistema Eletroprodutor do Tâmega (abreviadamente designado por
SET), envolve uma concessão de captação, para produção de energia
hidroelétrica, e conceção, construção, exploração e conservação das
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infraestruturas hidráulicas dos aproveitamentos hidroelétricos de
Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, atribuída pelo Estado
Português à IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U., entidade à qual também foi
atribuído o direito exclusivo de exploração, no âmbito da
implementação do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial
Hidroelétrico
(PNBEPH)5,
dos
mencionados
aproveitamentos
hidroelétricos, tendo celebrado o correspondente contrato de
implementação em 16 de dezembro de 2008, nos termos do Decreto-Lei n.º
182/2008, de 4 de setembro.-----------------------------------------2.
Em 30 de junho de 2014, ao abrigo do contrato de implementação
mencionado,
foi
celebrado
o
Contrato
de
Concessão
n.º
32/Energia/APA/2014, entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e a
IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U., relativo à utilização privativa dos
recursos hídricos do domínio público para captação de águas
superficiais destinadas à produção de energia hidroelétrica e
implantação das respetivas infraestruturas hidráulicas do SET, fixando
a Cláusula 5.ª o prazo máximo de 108 meses (9 anos), a contar da data
de celebração do contrato, para a execução, conclusão e vistoria das
obras. ------------------------------------------------------------3.
Os aproveitamentos hidroelétricos de Gouvães, do Alto Tâmega e
de Daivões abrangem áreas dos concelhos de Boticas, de Cabeceiras de
Basto, de Chaves, de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar e já
deram origem a uma suspensão parcial dos PDM dos municípios
supracitados, pelo prazo de 2 anos, incluindo o estabelecimento de
medidas preventivas, determinada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 41/2014, de 27 de junho, publicada em Diário da
República, 1.ª série — N.º 122 — 27 de junho de 2014. --------------4.
Através do Ofício n.º 3361/2019 dirigido a este município via
correio eletrónico em 11/03/2019, a Senhora Chefe do Gabinete do Senhor
Ministro do Ambiente e da Transição Energética procedeu à consulta
direta e formal deste município, através do envio do projeto de
Resolução do Conselho de Ministros que procederia à suspensão parcial
dos PDM de Boticas, Cabeceiras de Basto, Chaves, Ribeira de Pena e
Vila Pouca de Aguiar, na área destinada à implantação do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega (SET), no âmbito da elaboração e instrução
dos atos e diplomas sujeitos a aprovação do Conselho de Ministros ou
dos membros do Governo, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do DecretoLei n.º 274/2009, de 2 de outubro.----------------------------------5.
No
âmbito
da
consulta
em
causa
foi
produzida
a
Informação/Proposta n.º 9/SPMOT/2019, de 19 de março, sancionada por
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves em 21 de
março e presente em reunião da Câmara Municipal realizada em 1 de
abril, a qual visou a análise e a emissão de parecer sobre o projeto
de Resolução do Conselho de Ministros mencionada, incidindo sobre o
tipo de suspensão e a competência para a determinar, as medidas
preventivas a estabelecer, o respetivo âmbito temporal e espacial, bem
como o seu limite material. ----------------------------------------III - DO TEOR DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 86/2019-----1.
A Resolução do Conselho de Ministros N.º 86/2019, de 3 de junho,
cuja cópia se anexa à presente informação para os devidos efeitos,
contém a fundamentação da necessidade de se proceder a uma nova
suspensão parcial dos planos diretores municipais de Boticas, de
Cabeceiras de Basto, de Chaves, de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de
Aguiar, na área destinada à implantação do SET, bem como de se
5

Programa Setorial do Estado Português para a área da energia,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 182/2008, de 4 de setembro.------------
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estabelecer, a título excecional, medidas preventivas, para as mesmas
áreas, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 134.º e do n.º 5 do
artigo 141.º, ambos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (RJIGT), aprovado pelo DL n.º 80/2015 de 14 de maio.----2.
Em termos temporais, a suspensão parcial dos planos diretores
municipais dos concelhos citados, bem como o respetivo estabelecimento
de medidas preventivas tem o prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o
estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros.--------3.
Em termos materiais e no território do concelho de Chaves, a
Resolução do Conselho de Ministros (RCM) consiste na suspensão, pelo
prazo mencionado, nas áreas identificadas na planta constante do seu
anexo III (a que se refere o n.º 1 da Resolução), das disposições do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves aplicáveis nas áreas
classificadas como:------------------------------------------------a)
«Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais» (artigos 33.º a
39.º), nas seguintes categorias:------------------------------------˗
«Categoria 4.1 – Espaços florestais» – «Subcategoria 4.1.A –
Espaços florestais comuns» e «subcategoria 4.1.B – Espaços florestais
condicionados (REN)»;----------------------------------------------˗
«Categoria 4.2 – Espaços agrícolas» – «Subcategoria 4.2.A –
Espaços agrícolas defendidos (RAN)»;--------------------------------˗
«Categoria 4.3 – Espaços agroflorestais» – «Subcategoria 4.3.A –
Espaços agroflorestais comuns» e «Subcategoria 4.3.B – «Espaços
agroflorestais condicionados (REN)»;--------------------------------b)
«Classe 5 – Espaços culturais e naturais», na «Categoria 5.2 –
espaços de uso diversificado» (artigos 40.º e 41.º);----------------4.
De acordo com o estabelecido no n.º 2 da Resolução do Conselho
de Ministros, as medidas preventivas aplicáveis aos espaços descritos
consistem na proibição de:------------------------------------------a)
Realização de operações urbanísticas, incluindo a construção,
reconstrução e ampliação de edifícios;------------------------------b)
Instalação de explorações de recursos geológicos ou ampliação
das existentes;----------------------------------------------------c)
Realização de aterros, escavações ou alteração do coberto
vegetal.-----------------------------------------------------------5.
Segundo o disposto no n.º 3 da RCM, ficam excecionados do disposto
no número 2 da mesma resolução os atos e as atividades destinados à
execução do Sistema Eletroprodutor do Tâmega e das diversas
componentes que lhe estão associadas. ------------------------------6.
O n.º 4 da RCM determina que o disposto no n.º 2 não se aplica
às atividades agrícolas e florestais compatíveis com o solo rural que
não impliquem a construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou
a instalação de estabelecimentos industriais. ----------------------7.
Já os n.os 5 e 6 da RCM estabelecem, respetivamente, que a
fiscalização do cumprimento do disposto nesta resolução compete à
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., e à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte e que a competência para ordenar o
embargo, a demolição, a reposição da configuração do terreno ou a
recuperação do coberto vegetal é do membro do Governo responsável pela
área do ordenamento do território. ---------------------------------8.
O n.º 7 da RCM determina que os aproveitamentos hidroelétricos
projetados, bem como as diversas componentes que lhes estão
associadas, devem ser considerados na elaboração, alteração ou revisão
de todos os instrumentos de gestão territorial com incidência nas
áreas identificadas nas plantas constantes dos anexos I a V a essa
resolução, da qual fazem parte integrante. --------------------------
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9.
Finalmente, o n.º 8 da RCM determina que a mesma produz efeitos
no dia seguinte ao da sua publicação, ou seja, a partir do dia 4 de
junho de 2019.------------------------------------------------------IV - DA DIVULGAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 86/2019
1.
Embora a competência para a publicitação e divulgação da
Resolução do Conselho de Ministros em causa seja do Governo, de acordo
com o disposto no n.º 1 do artigo 192.º do RJIGT, considera-se que,
face ao seu impacto no território do Município de Chaves, a mesma
deverá ser divulgada na página de Internet deste município, assim como
nas sedes das juntas de freguesia abrangidas, em concreto, da Freguesia
de Anelhe e da União das Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e
Vilarinho das Paranheiras.------------------------------------------2.
Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 2 do artigo 192.º dos
RJIGT, a resolução em causa deverá ser publicitada na próxima edição
do boletim municipal.-----------------------------------------------3.
Finalmente, deverá ainda ser promovida a divulgação interna da
mencionada resolução por todas as unidades orgânicas da Câmara
Municipal, em particular, do Setor de Controlo de Operações
Urbanísticas da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território, dandose devida nota que o Setor de Planos Municipais de Ordenamento do
Território disponibilizará toda a informação geográfica necessária à
gestão urbanística.------------------------------------------------V - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito enunciadas, sou a propor que
superiormente seja adotada a seguinte estratégia procedimental:-----a)
Levar a presente informação à próxima reunião da Câmara Municipal
para efeitos de conhecimento da publicação da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 86/2019, de 3 de junho, que determina a suspensão
parcial dos Planos Diretores Municipais de Boticas, de Cabeceiras de
Basto, de Chaves, de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar, bem
como o estabelecimento de medidas preventivas para as áreas abrangidas
pelos aproveitamentos hidroelétricos de Gouvães, do Alto Tâmega e de
Daivões, incluídos no Sistema Eletroprodutor do Tâmega;-------------Sequencialmente, que este órgão executivo determine a divulgação da
resolução em causa nos termos descritos no capítulo IV da presente
informação.--------------------------------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.06.2019:--------------Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito elencados
na presente informação, sou a propor que superiormente seja proferida
competente decisão no sentido da encetação da estratégia procedimental
preconizada nas alíneas a) e b), do item “V – PROPOSTA DE DECISÃO”,
deste documento.---------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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
2019.06.04. -------------------------------------------------------Visto. À reunião de Câmara, para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------

F. 67
_____________________

3.15. AMPLIAÇÃO DA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 353/19 – MARIA RITA TEIXEIRA LOPES – LUGAR DE RIBEIRA DO
PINHEIRO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE EIRAS, S. JULIÃO DE MONTENEGRO E CELA
– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA.
ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 31.05.2019. ------------------------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 956/19, referente ao processo n.º
353/19, a Sr.ª Maria Rita Teixeira Lopes, na qualidade de proprietária,
apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística
de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de ampliação6
de uma habitação unifamiliar, com licença n.º772/82, 632/93 e 540/93,
localizada na Ribeira do Pinheiro, União das freguesias das Eiras, São
Julião de Montenegro e Cela no concelho de Chaves.------------------1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano
tem a área total 1.753,00 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º
271, da União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e
Cela.--------------------------------------------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Licença para obras n.º 772/82, para construção de uma habitação
unifamiliar de r/chão com a área de 180,00 m2”.---------------------2.2- Licença para obras n.º 632/93, para construção de uma garagem,
com a área de 36,00 m2”.--------------------------------------------2.3- Licença para obras n.º 540/93, para construção de um muro de
suporte de terras com 62 metros lineares.---------------------------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; -------------------------------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de consulta à escala 1:10.000;------------------------------ Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico;------------------------------------------------------------ Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à
escala de 1: 200;----------------------------------------------------

6

«Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação
existente;----------------------------------------------------------
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- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; ------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Certificado Energético e Declaração de isenção de emissão de précertificado energético;--------------------------------------------- Fatura do telefone;------------------------------------------------ Fatura da luz;----------------------------------------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- Declaração de isenção de projeto de acústico----------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de ampliação de habitação uma
habitação unifamiliar.---------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- O prédio urbano está inserido, em espaço de classe 4 – espaço
agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na
subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns e na envolvência
imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao seu perímetro e
exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de acesso demarcadas
nas plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal;--------------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento
de
legalização
de
operações
urbanísticas),
do
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante
designado RMUE).---------------------------------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação
unifamiliar de r/chão e sótão, com a área bruta de construção de 259,20
m2, da funcionalidade do espaço interior e vãos. Existe um aumento de
área de 43,20 m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da
lic.ª de construção n.º 772/82. ------------------------------------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 2019-05-30, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”34/2019”, 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, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação.---5.4- O imóvel, que se pretende legalizar as obras de ampliação, é uma
preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em
conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 57, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal.-----------------------------7

Artigo 5º – Preexistências----------------------------------------
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5.5- A habitação unifamiliar, está inserida, em espaço de classe 4 –
espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais
e na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns. Em espaços
agroflorestais comuns, na recuperação ou reconversão de usos de
edifícios preexistentes, não se exige o disposto no n.º 1, do art.378,
ou seja uma área mínima de 20 000m2 (fora da área de proteção á zona
urbana de Chaves), mas terão de ser cumpridas as disposições constantes
no n.º 2, alíneas a) e c) do mesmo artigo, sendo admissível em tais
casos, uma ampliação da área edificada, até ao máximo de 20%, da área
da edificação preexistente.-----------------------------------------5.6- Deste modo, dispõe de uma área de ampliação, não superior a 20%,
o que implica que, dispõe da área de 20% X 216,00 m2 = 43,20 m2,
constatando-se pelas plantas apresentadas e por vistoria realizada ao
1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências
as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos
ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em
vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das
seguintes condições:-----------------------------------------------a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos
termos da lei;------------------------------------------------------b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade
competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as
respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado
ou sido revogadas ou apreendidas.-----------------------------------8 Artigo 37º – Edifícios destinados a habitação--------------------1 - Só poderão ser autorizadas novas edificações destinadas a habitação
que se localizem em parcelas para as quais seja apresentada prova
documental de que a área da parcela é de pelo menos 40 000 m2 ou 20
000 m2, conforme se localize, respectivamente, dentro da área de
protecção à zona urbana de Chaves delimitada na planta de ordenamento
ou fora daquele área.-----------------------------------------------2 - Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os
requisitos gerais estipulados no Nº 2 do artigo 35º, as edificações a
autorizar deverão obedecer às seguintes regras:---------------------a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar;
b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto
edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,05 m2/m2 à área da
parcela;-----------------------------------------------------------c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200
m a qualquer instalação agro-pecuária já existente, salvo se esta se
situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada;--d) As edificações novas implantar-se-ão a uma distância mínima de 10
m de qualquer estrema de parcela;-----------------------------------e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7,5 m;--f) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos,
pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder
8% da área da parcela integrada nesta classe.-----------------------3 - As condições estipuladas no Nº 1 não são exigíveis quando se trate
de edificações para habitação promovidas por entidades públicas e que
se destinem a responder às próprias necessidades de exploração ou
salvaguarda dos recursos agro-florestais.---------------------------4 - Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes
não se exige a verificação do disposto no Nº 1, mas terão de ser
cumpridas as disposições constantes das alíneas a) e c) do Nº 2, sendo
admissível em tais casos uma ampliação da área edificada até ao máximo
de 20% da área de edificação preexistente. --------------------------
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imóvel, em 30 de Maio de 2019, que pretende legalizar uma ampliação
de área de 43,20 m2, constata-se que verifica a condição, estabelecida
no Regulamento do Plano Diretor Municipal.--------------------------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
18,14 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
235,96 euros.------------------------------------------------------7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 254,10 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o prédio urbano objeto de legalização das obras
de ampliação, encontra-se em bom estado de conservação interior e
exteriormente e não necessita de obras de correção ou adaptação.----8.2- A edificação é servida por arruamento público, em betuminoso,
possui ligação á rede pública de água e as águas residuais são
conduzidas a uma fossa séptica.-------------------------------------8.3- Trata-se de uma edificação preexistente, licenciada em 1982, com
obras de ampliação inferior a 20% da área preexistente, pelo que
respeita, o disposto no n.º4, do artigo 37.º, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Chaves. ---------------------------------------8.4- Considerando, que as obras de ampliação a legalizar, na habitação
unifamiliar, cumprem o especificado nas alíneas a) e c), do n.º 2, do
artigo 37.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves.---8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou
adaptação, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de
utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa
ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação
excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma
operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não
é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à
apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa
ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a
celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida
a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor
opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade,
embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo
urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que
vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando
a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as
seguintes prescrições:---------------------------------------------8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito
de terceiros;-------------------------------------------------------
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8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão
imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de
90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva
Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa
a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------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, a
interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar;---------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2):---------------------------------------------------------- Habitação, com aumento de área de 43,20 m2;------------------------ Anexo com a área de 36,00 m2;-------------------------------------QUADRO I
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO II
s/n

C/m2

Custo (C)

- 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

- 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
0,00

Faixa de rodagem

REDE VIÁRIA

Passeios

0

0,28

REDE DE ÁGUA

1

0,26

0,26

REDE DE ESGOTOS

0

0,37

0,00

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

0,51

0,00

- Pavimento (Mosaico)

C - custo das obras existentes na via pública

0,42

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)

43,2

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

T =

18,14

€

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

Taxa

Valor

3,30 €

142,56 €

n.º11

Aumento de área bruta de construção, acresce por 43,20m2
m2 adicional
36,00 m2
Anexo de apoio

1,05 €

37,80€

Art.76,n.º6

Vistoria

55,60€

55,60 €

Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção IV

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

Artigo 66.º
n.º18

TOTAL

235,96 €

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 18,14 € + 235,96 € = 254,10 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.06.2019:--------------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 legalização das
obras realizadas sem controlo prévio que se encontram patenteadas na
operação urbanística em presença (Ampliação de uma habitação
unifamiliar, sita na aldeia da Ribeira do Pinheiro, da União de
Freguesias de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela) e o concomitante
reconhecimento de que se encontram preenchidos os requisitos legais
que permitem a emissão do respectivo alvará de autorização de
utilização do imóvel em causa. No alvará de autorização de utilização
a emitir, deverá constar a menção expressa de que o edifício a que
respeita, foi objecto de legalização.-------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.16. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO BIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 325/18 – CASIMIRO ALBUQUERQUE ELVAS – RUA AUGUSTO SOUSA
DIAS, N.º 2, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO
DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA
DATADA DE 24.05.2019. -----------------------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------A coberto do requerimento, com registo de entrada nos serviços da
Divisão de Gestão e Ordenamento do Território nº920/19, datado de
26/04/2019, vem requer a junção de elementos, no âmbito do procedimento
de
legalização
de
uma
operação
urbanística
já
concluída,
consubstanciada na legalização de obras de ampliação, já executadas,
num edifício destinado a “habitação bifamiliar” , com Licença inicial
n.º114, passada em 12 de fevereiro de 1982(9), previsto no processo
n.º325/18
o Sr. Casimiro Albuquerque Elvas, na qualidade de
proprietário, formalmente representado pelo Sr. César Fernando Moura
Barbosa, implantada no prédio a seguir identificado e em área dentro
do perímetro de construção estipulado pelo PDM de Chaves, mas
não inserida em loteamento, nos termos do disposto no artigo 102-A,
do
DL nº 555/99, de 16/12, na sua versão final, que estabelece o
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, RJUE.------------------2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------2.1 De acordo com Certidão da Conservatória do registo predial de
Chaves, apresentado, o prédio urbano sobre o qual recai a presente
operação urbanística, situa-se no Bairro dos Aregos, encontra-se
inscrito na matriz sob o artigo nº3543 natureza: Urbana, da freguesia
de Vilar de Nantes possuindo uma área total de 250m2, uma área coberta
de 100m2 e composto de cave e 1.º andar, com logradouro, confronta de
norte com rua pública, de nascente com Joaquim Teixeira da Costa, de
sul com António Mendes e de poente com Orlando Teixeira Sá, (reprodução
por extração da descrição n.º1823/19910828 da freguesia de Chaves que
se inutilizou);----------------------------------------------------2.2. Em face do Modelo 1, comprovativo da declaração para inscrição
ou atualização de prédio urbano na matriz, apresentado no serviço de
Finanças de Chaves de Chaves em 2018/05/03 o prédio urbano composto
de habitação de quatro pisos, situa-se na Rua Augusto de Sousa Dias,
n.º2, Lugar dos Aregos, com uma área total de 219,00 m2, uma área de
implantação do prédio de 122,20m2, uma área bruta de construção de
372,35m2, inscrito na matriz n. º2769 da Freguesia de Santa Maria
Maior.-------------------------------------------------------------3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------Como antecedentes ao pedido de legalização apresentado, registam-se
em arquivo municipal os seguintes processos:------------------------3.1 Processo de n.º64, do ano de 1982, em nome de Joaquim Teixeira da
Costa e João Joaquim Gonçalves, relativo á construção de um prédio
geminado com a área de 285,60m2,
à qual correspondeu a emissão da
Licença n.º114, passada em 12 de fevereiro de 1982;-----------------3.2 Processo n.º 142/07, relativo a um pedido para obras que considerou
de escassa relevância urbanística, ficando isentas de controlo prévio,
consubstanciadas na “abertura de uma pequena porta de acesso do muro
da sua habitação”. Por Decisão de 27 de julho de 2017 foi liminarmente
rejeitado, com a fundamentação de não ter dado cumprimento á informação
técnica de 13/04/2017;----------------------------------------------3.3 Processo n. º409/07, relativo à construção de muro de vedação, o
qual foi indeferido, com fundamento de o interessado não ter vindo a
processo acrescentar o que se lhe oferecesse relativamente ao projeto
de indeferimento proposto na informação técnica datada de 28/07/2010
9

para construção de um prédio geminado com a área de 285,60m2, sito
nos Aregos, em nome de Joaquim Teixeira da Costa e João Joaquim
Gonçalves-----------------------------------------------------------
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e despacho superior do Sr, Vereador Arquiteto Carlos Penas de
05/08/2010.--------------------------------------------------------4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de
uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de ampliação já
executadas, num edifício destinado a “habitação unifamiliar”, com
Licença inicial n.º114,
passada em 12 de fevereiro de 1982 e não
dotada de autorização de utilização, enquadra-se no disposto nos
artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE.---------------------------------4.2 Nos Regulamentos Municipais-------------------------------------O presente pedido tem enquadramento, no artigo 73.º-C(10), sob a
epígrafe, “Procedimento de legalização de operações urbanísticas”, do
Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, publicado em
Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro de 2015,
através do regulamento n. º732/2015; RMUE.--------------------------4.3 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------O prédio objeto de análise situa-se em solo urbano da Freguesia de
Santa Maria Maior, na categoria 1.1, cidade de Chaves, em áreas de
construção existente, não sendo objeto de servidão administrativa ou
restrição de utilidade pública ou outra qualquer condicionante que
obste à sua legalização.--------------------------------------------5. ANÁLISE DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO-----------------------------------Na análise dos elementos instrutórios, constata-se que a instrução do
pedido de legalização não está completa, nos termos da Portaria n.º
113/2015, de 22 de abril e do RMUE, dado que estão em falta:--------Estudo de comportamento térmico;------------------------------------projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei, --Projeto de condicionamento acústico;--------------------------------Projeto de arranjos exteriores, pese embora o relatório de arranjos
exteriores, uma vez que se considera ser possível a apresentação do
mesmo;-------------------------------------------------------------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.-6. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------6.1 Caracterização-------------------------------------------------A operação urbanística, objeto do procedimento de legalização,
consubstanciada na reposição da legalidade urbanística, resultado de
obras de ampliação, de uma habitação existente, licenciada ao abrigo
da Licença inicial n.º114, passada em 12 de fevereiro de 1982, para
efeitos de aplicação do disposto no artigo 102.º-A do RJUE. --------6. 2 Análise da pretensão-------------------------------------------6.2.1
Para
o
pedido
de
legalização
apresentado,
aplicam-se
as regras estabelecidas nomeadamente no artigo 19.º, do Regulamento
do PDM de Chaves, alterado e republicado em DR, 2.ª série, N.º76, de
18 de abril, através do Aviso n.º 5233/2018. Nessa medida a
edificabilidade
do
prédio
deverá
observar-se
os
critérios
estabelecidos nas alíneas a) , d) e seguintes, todos do n.º2, do artigo
19.º do Regulamento do PDM , em vigor, sempre que seja possível definir
uma “moda da cércea” ou um alinhamento dominante: Na impossibilidade
10

Artigo 73.º -C - Procedimento de legalização de operações
urbanísticas-------------------------------------------------------6 — O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria
municipal, realizada pela comissão municipal responsável.------------
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de definir uma moda da cércea ou de um alinhamento dominante, a
edificabilidade é condicionada pelos parâmetros estabelecidos na
alínea a1), d) e seguintes, todos do n.º2, do artigo 19.º do
Regulamento do PDM, para a categoria de espaços onde se insere a
pretensão, cidade de Chaves, ou seja, a pretensão apresenta um índice
de construção de 1.7m2/m2 ≥ 1,2m2/m2, máximo admitido para o local.
6.2.2 O interessado, para efeitos da verificação do cumprimento das
regras urbanísticas, através dos instrumentos de planeamento,
apresenta um estudo da moda da cércea. Após análise, dos elementos
agora apensos ao processo, com evidencia para o estudo da moda da
cércea, folha n.º 104 do processo, o mesmo comprova o incumprimento
da regra de edificabilidade, moda da cércea, previsto na alínea a),
do n. º2, do artigo 19.º do regulamento do PDM, em vigor, em que a
edificabilidade de um prédio, dada pela área bruta de construção é
função do cumprimento da moda da cércea e dos alinhamentos e recuos
dominantes existentes e a manter na frente urbana em que se insere o
prédio. em que a cércea máxima é determinada pela cércea dominante no
local. ------------------------------------------------------------6.2.3 Pese embora no estudo da moda da cércea, apresentado pelo
interessado se encontrar expresso que “ a construção em causa é de
facto a que apresenta a maior altura de fachada e maior altura ao
cume, no entanto estamos perante 36cm acima do máximo permitido
(7,50m)”, mais se refere trata-se de um parâmetro de edificabilidade
quantitativo e objetivo, não se trata de uma questão discricionária.6.2.4 O interessado refere ainda que “a frente urbana oposta
encontramos edifícios com alturas superiores ao do requerente, mais
se esclarece que a moda da cércea é a cércea que apresenta maior
extensão ao longo de uma frente urbana, isto é do lado da via em frente
do prédio (terreno), objeto da pretensão.---------------------------6.2.5 Por ultimo o interessado refere que “tratando-se de um
procedimento de legalização, a altura do edifício em causa não
desvirtua a envolvente, Mais se refere pese embora ser um procedimento
de legalização de obras de ampliação, as mesmas não poderão ser
aprovadas em desconformidade com os instrumentos de planeamento em
vigor. Mais se refere o procedimento de legalização, no n.º 4, do
artigo 73.º C, do Regulamento Municipal de Chaves prevê obras de
correção para adequação ás normas urbanísticas em vigor.------------7. PARECER INTERNO--------------------------------------------------7.1 Sem prejuízo do que vem de ser dito, designadamente no item 6.2,
verifica-se que pelo estudo da moda da frente urbana de referencia,
apresentado, o incumprimento da alínea a), do n.º2, do artigo 19.º do
novo regulamento do PDM.--------------------------------------------7.2 Neste contexto e uma vez que no caso em apreço foi suscitada alguma
controvérsia quanto à verificação do cumprimento da operação
urbanística em presença, no estipulado na alínea a), do n.º2, do artigo
19.º (moda da cércea), em 03/05/2019, foi solicitado parecer interno
sobre o assunto ao Sector de Planos Municipais de Ordenamento do
Território, SPMOT, no que respeita a esta matéria, concretamente sobre
a verificação, da normativa introduzida no artigo 19.º do regulamento
em vigor, ----------------------------------------------------------7.3. Em 07/05/2019, sobre proposta da informação n.º 4/SPMOT/2019, o
SPMOT, foram produzidos esclarecimentos sobre a aplicação, ao caso
concreto em apreciação, das regras de edificabilidade estabelecidas
na alínea a), do n. º2, do artigo 19.º do Regulamento do PDM. No
referido parecer encontra-se expresso “ (…) tendo em consideração que
a cércea que apresenta maior extensão ao longo da frente urbana é das
edificações adjacentes ao prédio objeto de procedimento de legalização
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(edifícios 2 e 3) e. estando em causa uma situação de edificações
geminadas (entre os edifícios 2 e o do requerente), este deverá cumprir
a cércea do edifício geminado (…) por outo lado, tendo em consideração
o declive da via de referencia e a altura dominante das edificações
(cércea) no ponto médio das fachadas principais, sobretudo a do
edifício 2 geminado então o edifício objeto do procedimento de
legalização terá de manter a cércea do edifico adjacente mas,
necessariamente, a edificação terá uma altitude mais elevada devido á
inclinação do arruamento (…)”.
Em conclusão, e para efeito de
cumprimento da cércea dominante mencionada, considera-se que deverão
ser solicitadas obras de correção de forma a eliminar o aproveitamento
do desvão da cobertura sótão. ( o referido parecer interno/informação
n.º 4/SPMOT/2019, datado de 07/05/2019 encontra-se em anexo à presente
informação).-------------------------------------------------------8. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------8.1 Pelo que se enunciou nos pontos 5, 6 e 7 da presente informação,
constata-se que o pedido de legalização de uma operação urbanística
já concluída, consubstanciada em obras de ampliação de um edifício,
com Licença inicial n.º114, passada em 12 de fevereiro de 1982(11),
em causa viola as seguintes normas regulamentares: -----------------O n.º 5 do artigo 73-C, do RMUE de Chaves e Portaria nº 113/15, de 22
de abril pelo facto do processo não se encontrar devidamente instruído;

O nº2, do artigo 19.º, do Regulamento do PDM, pelo facto de não
cumprir a cércea dominante, de acordo com o “estudo conjunto da frente
urbana Moda da cércea” apresentado, folhas nº 102 a 108.------------8.2 Mais se refere o pedido de legalização é suscetível de ser atendido
favoravelmente, desde que o interessado proponha a realização de obras
de correção, apresentando para o efeito projeto de alterações, com
vista ao cumprimento da moda da cércea, dando lugar á emissão de alvará
especial de legalização, para a realização das mesmas, de acordo com
o expresso no nº8 do parecer interno da SPMOT, emitido em 07/05/2019.8.3 Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas,
sou a propor que o presente processo esteja presente na próxima reunião
de Câmara, para que o executivo delibere o sentido de indeferir o
pedido de legalização, nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo
24º(12) do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, devendo promover-se
audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 122º(13) do

11

para construção de um prédio geminado com a área de 285,60m2, sito
nos Aregos, em nome de Joaquim Teixeira da Costa e João Joaquim
Gonçalves----------------------------------------------------------12 Artigo 24.º - Indeferimento do pedido de licenciamento-----------1 — O pedido de licenciamento é indeferido quando:-----------------a) Violar plano municipal e intermunicipal de ordenamento do
território, plano especial de ordenamento do território, medidas
preventivas, área de desenvolvimento urbano prioritário, área de
construção
prioritária,
servidão
administrativa,
restrição
de
utilidade pública ou quaisquer outras normas legais e regulamentares
aplicáveis;--------------------------------------------------------13 Artigo 122.º - Notificação para a audiência----------------------1 — Para efeitos do disposto no artigo anterior, o órgão responsável
pela direção do procedimento determina, em cada caso, se a audiência
se processa por forma escrita ou oral e manda notificar os interessados
para, em prazo não inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer.
2 — A notificação fornece o projeto de decisão e demais elementos
necessários para que os interessados possam conhecer todos os aspetos
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Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo Código do
procedimento Administrativo.---------------------------------------À Consideração Superior.--------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 27.05.2019:--------------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
da norma regulamentar expressa na alínea 8.1, do item “8. 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, numa 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 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.17. ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE PROSPEÇÃO
E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS DE OURO, PRATA, CHUMBO, ZINCO, COBRE,
LÍTIO, TUNGSTÉNIO, ESTANHO E OUTROS FERROSOS E MINERAIS METÁLICOS
ASSOCIADOS – PROCESSO MN/PPP/511 DENOMINADA “MARIOLA”, PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2ª SÉRIE, Nº 90 DE 10 DE MAIO DE 2019.– INFORMAÇÃO
DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO SR. ENG.º RUI
NOGUEIRO DE 04.06.2019. --------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1 - Através do ofício nº 428/DSMP, datado de 10-05-2019, a DGEG –
Direção Geral de Energia e Geologia vem, no âmbito da tramitação do
procedimento de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de
depósitos minerais metálicos referidos em epígrafe (publicação no
Diário da República, 2ª série, n.º 90 de 10 de maio de 2019), informar
que está a decorrer o período de consulta pública nos termos do n.º
1, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, convida a
todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data de

relevantes para a decisão, em matéria de facto e de direito, indicando
também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.------3 — No caso de haver sítio na Internet da entidade em causa onde o
processo possa ser consultado, a notificação referida no número
anterior deve incluir a indicação do mesmo para efeitos de o processo
poder também ser consultado pelos interessados pela via eletrónica.--
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publicação do aviso n.º 8134/2019, a apresentar por escrito,
reclamações fundamentadas e/ou propostas contratuais.---------------1.2 - De referir que dos 493 Km2 concessionados para prospeção e
pesquisa à Portugal Fortescue, Unipessoal, Lda, na área denominada
“Mariola”, cerca de 60% desta área (289 Km2) concessionada, está sob
administração do concelho de Chaves.--------------------------------2 - ENQUADRAMENTO JURIDICO------------------------------------------2.1 - Atribuição de direitos de prospeção e pesquisa - âmbito da
tramitação do procedimento de atribuição de direitos de prospeção e
pesquisa de depósitos minerais metálicos referidos em epígrafe, feita
a publicação no Diário da República, 2ª série, n.º 90 de 10 de maio
de 2019, atribuída à empresa Fortescue Metals Group Exploration Pty
Ltd. desde fevereiro de 2019, Portugal Fortescue Unipessoal, Lda.---2.2 - Consulta pública - na sequência deste procedimento, está a
decorrer o período de consulta pública nos termos do n.º 1 do artigo
6.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março.-----------------------2.3 - Exercício da pesquisa - nos termos do artigo 26.º do DecretoLei n.º 270/2001, deve o explorador cumprir as regras e boas práticas
do exercício da pesquisa, previstas por este diploma.---------------3 – CONSIDERAÇÕES---------------------------------------------------3.1 - Devido a vasta área requerida para a atribuição dos direitos de
prospeção e pesquisa no concelho de Chaves, em inúmeras situações se
sobrepõe a área requerida com as condicionantes impostas pelo Plano
Diretor Municipal14 em Vigor (anexo carta de condicionantes com
demarcação da poligonal da área concessionada MN/PPP/511 “Mariola”),
e ainda com lugares de interesse arqueológico e com captações
subterrâneas de água (minas e poços) não cadastradas. Assim, o
explorador
deve
implementar
um
plano
dinâmico
adaptado
às
condicionantes específicas territoriais, com um levantamento e
identificação dos locais onde vai efetuar a pesquisa.---------------3.2 - Face á geomorfologia do concelho de Chaves, que se caracterizada
por uma extensa depressão, ligada com acidentes tectónicos num
conjunto de “horsts” e “grabens”, neste contexto, a Bacia de Chaves
14

Condicionantes do PDM em Vigor-----------------------------------1. RECURSOS NATURAIS:-----------------------------------------------(a) Zona adjacente ao rio Tâmega / Leitos dos cursos de água e suas
margens com uma largura de 10 m;------------------------------------(b) Concessões Minerais e Hidrominerais;----------------------------(c) Reserva Agrícola Nacional (RAN);--------------------------------(d) Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves (limite);-------(e) Áreas submetidas ao regime florestal;---------------------------(f) Zonas críticas de incêndio (Classe 1);--------------------------(g) Reserva Ecológica Nacional (REN).-------------------------------2. PATRIMÓNIO EDIFICADO:--------------------------------------------(a) Imóveis Classificados;------------------------------------------(b) Edifício público com área de proteção (Hospital distrital).-----3. EQUIPAMENTOS:---------------------------------------------------(a) Equipamentos Escolares------------------------------------------(b) Edifício público com área de proteção (Cadeia)------------------Servidão Militar.--------------------------------------------------4. INFRAESTRUTURAS:------------------------------------------------(a) Linhas de alta tensão;------------------------------------------(b) Rede Viária - Estradas Nacionais (N);---------------------------(c) Rede Viária - Estradas Municipais (M);--------------------------(d) Linha Férrea (Linha do Corgo);----------------------------------(e) Servidão Aeronáutica (Aeródromo de Chaves).----------------------

F. 79
_____________________

consiste num "graben" alongado, com direção aproximada NNE. Este
“graben” está limitado pela falha NNE-SSW (Escarpa do Brunheiro, Serra
da Padrela), que, a partir da zona de Faiões, no sentido Norte, dá
lugar a um conjunto de falhas paralelas, verticais, de direção
aproximada N-S. A depressão, com a zona central marcada pelo
desenvolvimento da planície aluvial do Rio Tâmega, continua para norte
através da Bacia de Verin, semelhante à Bacia de Chaves.------------A formação do Vale de Chaves é resultante de um sistema de falhas15
com orientação NNE-SSW, reconhecendo-se ainda localmente outros WSWENE e, no surgimento das emergências de água mineral, com orientação
NNW-SSE.-----------------------------------------------------------Assim, do ponto vista geológico ocorrem algumas condicionantes à
escala regional, tais como; no enquadramento no limite Sul do graben
de Chaves, no seu bordo Oeste, situação partilhadas com as
manifestações
hidrominerais,
frias,
gasocarbónicas,
homólogas
quimicamente, de Vilarelho da Raia, Campilho, Vidago e Pedras
Salgadas; ocorrência no bordo da depressão de Chaves, com uma fossa
técnica bem desenvolvida (graben de Chaves) com espessuras de
materiais sedimentares superiores a 1000 m; zona de ascensão
controlada por fracturação dominante NNW-SSE e NNE tendo as direções
próximas de E-W um papel potenciador.-------------------------------Todas essas bacias (Vilarelho da Raia, Chaves, Vidago e Pedras
Salgadas) possuem sistemas de drenagem independentes. Essas depressões
são alinhadas com relevos e escarpas às vezes bem marcados e
retilíneos.--------------------------------------------------------No que concerne á recarga destes sistemas hidrominerais, são
reconhecidas diversas zonas de infiltração em altitude, pelo é
imperativo
um
modelo
conceptual
hidrogeológico,
instrumento
fundamental de gestão do recurso, esboçado a partir de modelos de
hidrologia isotópica à escala regional. ----------------------------Face a estas condicionantes e à importância deste recurso hidromineral
para o concelho e para o país, considera-se necessário o alargamento
da área de exclusão 1 (Concessão HM-9 Caldas de Chaves) e área de
exclusão 4 (Concessão HM-48 Vilarelho da Raia), eventualmente criar
uma área de exclusão de proteção às Concessões de Vidago e Campilho.
Estas alterações, não só direcionadas para as zonas de descarga, mas
essencialmente para as zonas de infiltração e recarga dos respetivos
aquíferos, apoiadas pelo imprescindível estudo de sustentabilidade,
onde se elaborará um mapa das áreas de recarga, que se revela
importante proteger.-----------------------------------------------3.3 - Em relação aos cursos de água superficial, e respetivos
reservatórios neles construídos para abastecimento público, devem ser
estabelecidas áreas de exclusão a montante dos mesmos, isto é, na
totalidade da extensão da sua rede hidrográfica, impedindo a
possibilidade de contaminação do recurso.---------------------------3.4 - No que concerne, à área de proteção da barragem das Nogueirinhas
(área de exclusão 2), considera-se insuficiente e, atendendo ao seu
uso, deve ser aplicado o descrito no ponto 3.3. anterior.-----------3.5 - Recordando o texto do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 270/2001,
de 6 de outubro, deve o explorador cumprir as regras e boas práticas
do exercício da pesquisa, previstas por este diploma:----------------

15

Anexo planta com base em estrato da carta geológica 1:50 000 dos
serviços geológicos de Portugal, folha 6B, adaptada de base tectónica
de Grade & Casal, 1988, com demarcação das concessões hidrominerais
do concelho.--------------------------------------------------------
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3.5.1 - O explorador deve delinear e executar os programas de trabalhos
de pesquisa segundo critérios de gestão ambiental responsáveis,
avaliando, prevenindo e minimizando os impactes que possam ser
causados ao solo, flora, águas superficiais e subterrâneas,
inteirando-se e cumprindo as leis e regulamentos aplicáveis e
cingindo, ao mínimo necessário, as interferências com a tipologia de
uso dominante vertida em planos de ordenamento eficazes.------------3.5.2 - Os trabalhos de pesquisa que envolvam abertura de frentes de
desmonte devem ser executados com respeito das zonas de defesa
constantes do anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro,
medindo-se as distâncias de proteção a partir dos limites da bordadura
das escavações.----------------------------------------------------3.5.3 - Findos os trabalhos de pesquisa, o explorador deverá:-------a)
Fechar os poços e sanjas, enchendo-os com o material entretanto
extraído e depositado e repondo a topografia e o solo em situação
equivalente à inicial;----------------------------------------------b)
Fechar os furos de sondagem de forma a evitar eventual
contaminação de aquíferos.------------------------------------------3.6 - De forma a informar os munícipes da publicação do referido aviso,
propõe-se que o mesmo seja colocado em edital, nas sedes das freguesias
visadas, para conhecimento e fins convenientes.---------------------3.6.1 - Lista das Freguesias visadas no aviso n.º 8134/2019; -------
































Águas Frias; -------------------------------------------------------Bustelo; -----------------------------------------------------------Calvão e Soutelinho da Raia; ---------------------------------------Cimo de Vila da Castanheira; ---------------------------------------Curalha; -----------------------------------------------------------Eiras, São Julião de Montenegro e Cela; ----------------------------Ervededo; ----------------------------------------------------------Faiões; ------------------------------------------------------------Lama de Arcos; -----------------------------------------------------Loivos e Póvoa de Agrações; ----------------------------------------Madalena e Samaiões; -----------------------------------------------Mairos; ------------------------------------------------------------Moreiras; ----------------------------------------------------------Nogueira da Montanha; ----------------------------------------------Outeiro Seco; ------------------------------------------------------Paradela; ----------------------------------------------------------Planalto de Monforte; ----------------------------------------------Santa Cruz/Trindade e Sanjurge; ------------------------------------Santa Leocádia; ----------------------------------------------------Santo António de Monforte; -----------------------------------------Santo Estêvão; -----------------------------------------------------São Pedro de Agostém; ----------------------------------------------Soutelo e Seara Velha; ---------------------------------------------Travancas e Roriz; -------------------------------------------------Tronco; ------------------------------------------------------------Vale de Anta; ------------------------------------------------------Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras; -------------Vila Verde da Raia; ------------------------------------------------Vilar de Nantes; ---------------------------------------------------Vilarelho da Raia; -------------------------------------------------Vilas Boas; --------------------------------------------------------Vilela Seca. --------------------------------------------------------
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3.6.2. Ao abrigo do n.º1, do artigo 6º, devem os interessados,
pronunciar-se por escrito até ao dia 19-06-2019. -------------------4- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------4.1. Face ao exposto no ponto 3 anterior, sou a propor que se submeta
a presente informação à consideração do Sr.º Presidente da Câmara,
Dr.º Nuno Vaz Ribeiro, para eventual homologação da mesma.----------4.2. De seguida ao exposto, deverá ser comunicado à DGEG – Direção
Geral de Energia e Geologia, na pessoa do Exmo. Senhor Chefe de Divisão
de Minas e Contratação, Dr.º António Correia Gomes, o teor desta
informação.--------------------------------------------------------À Consideração Superior.--------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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
2019.06.04. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar
da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, em
apreciação, tecido os seguintes comentários: -----------------------1 – A posição do Município, no âmbito do dossiê, em apreciação, embora
sem qualquer caracter vinculativo, tendo em vista a tomada de decisão
final, sobre a matéria, deve salvaguardar a adequada compatibilidade
das eventuais prospeções e pesquisas de depósitos minerais, com
projeção no Concelho de Chaves, com os valores ambientais e naturais,
o património edificado, e sua preservação, e, sobretudo, a adequada
preservação do recurso termal do Concelho de Chaves. ---------------2 – Por outro lado, torna-se necessário promover uma discussão mais
alargada, sobre a matéria, envolvendo, se possível, as populações
locais, as freguesias, as associações representativas e os operadores
económicos, fortalecendo, assim, por esta via, a posição da autarquia,
no âmbito da correta gestão deste dossiê. ---------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata,
Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado, sobre
a matéria, em apreciação, a seguinte declaração: -------------------Urge definir o modelo de desenvolvimento que queremos implementar, que
cidade, concelho e região queremos para o futuro. ------------------Todos, ansiamos por criação de riqueza, emprego, investimentos que
potenciem o nosso território e melhorem a qualidade de vida, mas de
que forma? Qual o preço a pagar? -----------------------------------Assegurar que o setor do turismo continue a ser um dos mais
competitivos da região, definir uma estratégia que posicione o nosso
concelho, como um dos destinos turísticos mais competitivos,
inovadores e sustentáveis, fazer de Chaves a Cidade da Água ou a
Capital Termal, não são, na minha opinião, objetivos compagináveis com
a extração de lítio. -----------------------------------------------De facto, a fruição do património histórico-cultural, preservação da
sua autenticidade, a potenciação económica do património natural e
rural, não podem ser postos em causa pelos processos extrativos do
lítio. ------------------------------------------------------------Entendo inadequada a prospeção, pesquisa e extração de quaisquer
depósitos minerais dentro dos Perímetros Urbanos, Aglomerados Rurais,
Áreas de Edificação Dispersa, em solos da Reserva Agrícola Nacional
(RAN), em Reserva Ecológica Nacional (REN), próximo de património
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arquitetónico, artístico, arqueológico e natural classificado ou
identificado no PDM. -----------------------------------------------Importa antes de tudo proteger os recursos naturais (água e solo), bem
como a salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao
ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas. ----------E, por isso mesmo, rejeito a prospeção, pesquisa e extração de
quaisquer depósitos minerais em função da defesa da saúde e bem-estar
das populações, bem como das características do tecido urbano
construído e do desenvolvimento sustentável da atividade agrícola
baseado na preservação dos recursos naturais. ----------------------Considero que o pedido de prospeção publicado colide diretamente com
os nossos interesses, não salvaguardando a segurança, o bem-estar das
populações, a proteção sustentável dos recursos naturais, a água e os
solos com aptidão agrícola, bem como com a proteção do património
natural e com o património arquitetónico identificado e protegido. -Entendo que deve a Câmara Municipal de Chaves, declarar de uma forma
clara e objetiva a sua oposição sobre esta matéria e apelar à Direção
Geral de Energia e Geologia que tenha em conta o significativo impacto
negativo da eventual prospeção, pesquisa e extração de depósitos
minerais no nosso concelho. ----------------------------------------Enquanto vereador do PSD nesta câmara, assumindo uma posição baseada
na salvaguarda de bens humanos, naturais e culturais, oponho-me à
prospeção, pesquisa e extração de quaisquer depósitos minerais,
nomeadamente de lítio, e de outros depósitos minerais ferrosos e
minerais metálicos associados, na área denominada por “Mariola”, ou
em qualquer outra área do concelho de Chaves. -----------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata,
Senhor João Carlos Alves Neves, tendo apresentado, sobre a matéria,
por escrito, a seguinte declaração: --------------------------------Pelo teor da proposta, a empresa pretende explorar toda a área do
concelho. ---------------------------------------------------------Ora, o território (solo e subsolo) do nosso concelho tem sido alvo de
diversas intervenções, as quais deixaram marcas muito negativas na
paisagem (para não referir outras consequências negativas a nível do
solo arável e águas). ----------------------------------------------Refiro-me à exploração de volfrâmio, em plena segunda guerra mundial,
onde grande parte de algumas freguesias foram sujeitas a escavações,
ficando autenticas crateras como marca. ----------------------------Mais recentemente foi a exploração do granito, com as pedreiras a
proporcionarem uma imagem negativa na paisagem, reparem na encosta da
Faiões e St. Estevão. ----------------------------------------------O nosso subsolo é muito sensível. Lembramos que as nossas águas das
caldas são a galinha dos ovos de ouro. A exploração desses minerais,
com a consequente mexida no subsolo não vai afetar o seu caudal? ---No caso concreto da exploração do lítio, começa a verificar-se alguma
contestação, uma preocupação natural das pessoas, sem saberem as
consequências que daí advirão. -------------------------------------Em minha opinião, antes de me pronunciar de forma consistente, acho
que deve ser feito um estudo de impacto ambiental, bem conduzido e
acompanhado tecnicamente. ------------------------------------------Só depois dessa operação podemos avaliar se o impacto negativo na
paisagem será compensado pelo verdadeiro beneficio para as populações.
De qualquer forma, nos termos em que tanto se apregoa a preservação
do meio ambiente e da saúde das pessoas, este é um assunto delicado,
razão pela qual sou a propor que, antes de qualquer pronúncia,
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favorável, ou desfavorável, se faça um competente estudo de impacto
ambiental, sob pena de amanhã sermos acusados de delapidadores de um
bem que ainda possuímos, as nossas lindas paisagens. ---------------João Neves ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor
Eng. Victor Santos, tendo tecido, sobre a matéria, os seguintes
comentários: ------------------------------------------------------1 – Não tem conhecimento, na presente data, da dimensão do impacte
ambiental desta iniciativa. ----------------------------------------2 – Sem os necessários estudos técnicos correlacionados com tal impacte
ambiental, não dispõe dos elementos indispensáveis para poder tomar
uma posição fundamentada, sobre a matéria. -------------------------3 – Só a partir do pleno conhecimento de tais estudos técnicos, poderse-á formar, em consciência, uma opinião fundamentada, no âmbito da
gestão deste assunto, sempre, em defesa dos valores ambientais, dos
recursos naturais, do património edificado e dos recursos termais. -4 – Nesta fase, a Autarquia deve manifestar a sua preocupação, sobre
a matéria, ficando a aguardar a atempada elaboração dos estudos
técnicos indispensáveis à rigorosa avaliação do impacte ambiental do
projeto, em apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perante as intervenções, acima, exaradas, o Presidente da Câmara
propôs, sobre a matéria, a seguinte estratégia de atuação: --------a) Dar nota oficial, junto da DGEG – Direção Geral de Energia e
Geologia -, no sentido de que a decisão final a praticar, sobre esta
matéria, acautele, de forma imperativa, todos os aspetos técnicos
vertidos
na
informação
produzida
pelos
serviços
municipais
competentes, designadamente quanto à necessidade de redução do âmbito
territorial constante do pedido, ou seja, em face da supina relevância
estratégica municipal e regional do recurso hidromineral para o
concelho e para o país, proceder ao alargamento da área de exclusão 1
(Concessão HM-9 Caldas de Chaves) e área de exclusão 4 (Concessão HM48 Vilarelho da Raia), bem como criar uma área de exclusão de proteção
às Concessões de Vidago, Campilho e Vilarelho da Raia. Em relação aos
cursos de água superficial, e respetivos reservatórios neles
construídos para abastecimento público, devem ser estabelecidas áreas
de exclusão a montante dos mesmos, isto é, na totalidade da extensão
da sua rede hidrográfica, impedindo a possibilidade de contaminação
do recurso; --------------------------------------------------------b) Simultaneamente, deverá ser promovido e estimulado um debate
alargado, sobre a matéria, junto da comunidade local, em particular
com as autarquias (freguesias) do concelho, no sentido de ser gerada
uma posição mais consistente, no âmbito da gesto deste dossiê; -----c) A DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia deverá ser, também,
notificada, no sentido de serem devidamente acautelados todos os
aspetos ambientais, naturais e patrimoniais que possam estar em jogo,
no âmbito das eventuais pesquisas pretendidas, na área dos depósitos
minerais, sob pena da Autarquia ser manifestamente contra esta
proposta, atendendo, sobretudo, à amplitude da intervenção pretendida
e à ausência de estudos técnicos fidedignos, sobre a matéria. ------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com os votos contra dos
Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves
e Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, concordar com a
proposta de atuação sugerida, pelo Presidente da Câmara. -----------Notifique-se. ------------------------------------------------------
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3.18. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM INDUSTRIAL, PEDIDO DE APROVAÇÃO DO PROJETO
DE ARQUITETURA – PROCESSO N.º 376/19 – PRISMA TENTAÇÃO, LDA. – PARQUE
DE ATIVIDADES DE CHAVES, LOTE A2, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO –
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA.
ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 24.05.2019. ----------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------I – Pretensão-------------------------------------------------------A Firma Prisma Tentação Lda, através do requerimento n.º 1017/19,
apresenta projeto de arquitetura para construção de uma edificação
composta por 1 edifício de r/c, destinados a armazém industrial.----II - Localização ---------------------------------------------------O terreno objeto de intervenção localiza-se no Lugar de Campo Queimado,
Parque de Actividades-lote n.º A2 do alvará de loteamento n.º 2/2006
(2.º aditamento), Freguesias de Outeiro Seco, em Chaves-------------III – Saneamento e Apreciação Liminar ------------------------------Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se
que o projeto de arquitetura apresentado cumpre os termos e o disposto
no n.º 1 do artigo 20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE),
bem como fazem parte os Elementos instrutórios III, constantes do n.º
15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------A operação urbanística que consubstanciou a emissão do alvará de
loteamento n.º 2/2006 insere-se numa área que foi sujeita a medidas
preventivas, aprovadas em Assembleia Municipal de 26 de Março de 2003,
ratificadas por Resolução do Conselho de Ministros n.º 199 de 29 de
Agosto de 2003, as quais determinaram a suspensão imediata do PDM.--4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação---------------------------------------------------------Do ponto de vista procedimental o pedido enquadra-se à luz da alínea
c) do n.º 4 do artigo 4.º do RJUE. No entanto o proponente requer
licenciamento, enquadrando-se no n.º6 do retrocitado diploma.-------4.3- Normas Especiais – Loteamentos---------------------------------A operação urbanística em causa- construção de armazém destinado a
industria - ocupa o lote n.º A2 do alvará de loteamento n.º 2/2006Loteamento do Parque de Actividades.--------------------------------De acordo com o quadro sinóptico do referido alvará de loteamento que
se transcreve poderá edificar.--------------------------------------N.º
do
Lote

Área
do
Lote (m2)

A2

2 681,82

Finalidade

Armazém
Industrial,
Oficina
ou
Armazém Comercial

Área
de
Implantação
máxima
(m2)

Área
bruta
de
Construçã
o máxima
(m2)

750,00

2 250,00

Nº.
de
Pisos Acima
da cota de
soleira
máxima
2

Cércea máxima
(ml)

12,00

V – Caracterização e Analise da Pretensão --------------------------Através do requerimento n.º 1017/19, é apresentado projeto de
arquitetura referente a uma edificação composta por um edifício de r/c
com área bruta de construção e de implantação de 500,00 m2.---------A certidão de registo predial (registo n.º 3360/20070131) refere
prédio urbano com área de 2 681,82 m2, artigo urbano n.º 3089. ------
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Os parâmetros urbanísticos de edificabilidade devem obedecer às
disposições constantes no alvará de loteamento e escritura de venda
do lote.-----------------------------------------------------------Considerando os parâmetros urbanísticos definidos no alvará de
loteamento e a edificação proposta: --------------------------------Alvará de loteamento n.º 1/07

Projecto proposto
Parametros da edificação

Area de implantação

750,00 m2

500,00 m2

Area bruta de construção

2 250,00 m2

500,00 m2

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado respeita a área
de implantação, área de construção e áreas verdes, propostas no alvará
de loteamento n.º 02/06.--------------------------------------------Considerando
ainda,
que
consta
do
processo
os
termos
de
responsabilidade ao nível do projeto de arquitetura, em conformidade
legal e regulamentar, garantia bastante do cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis.---------------------------------Relativamente ao uso do pavilhão industrial ser para Industria de
Alimentar, a tramitação dos pedidos de licenciamento industrial deverá
ocorrer através do respetivo “Balcão do empreendedor”, face ao
enquadramento legal do licenciamento industrial –Dec.-Lei 73/2015, de
11 de Maio, sendo a entidade coordenadora a Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte).-------------------------VI – Proposta de Decisão--------------------------------------------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- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do projeto
de arquitetura, referente à construção de um edifício destinado a
Armazém Industrial, composta por 1 piso e de área bruta de construção
de 500,00 m2, nos termos do requerimento n.º 1017/19;---------------VII– Da Apresentação dos Projetos de Especialidades-----------------O requerente deve, em conformidade com o disposto no ponto 4 do artigo
2016 do RJUE apresentar os projetos de especialidades e outros estudos
necessários à sua execução no prazo de seis meses.------------------Deverá assim, dar cabal cumprimento ao disposto na Portaria 113/2015,
de 22 de Abril relativamente aos Elementos instrutórios III,
constantes do n.º 16 do Anexo I, nomeadamente:----------------------Alíneas a),b), c),d),e),f),g),i),j),k) e l) do n.º16 ---------------a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e
contenção periférica; ----------------------------------------------c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------d) Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------
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Artigo 20.º Apreciação dos projetos de obras de edificação-------4 — O interessado deve apresentar os projetos das especialidades 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
caso não tenha apresentado tais projetos com o requerimento inicial.-
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) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na
Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; -------------------------i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; -------------j) Projeto de condicionamento acústico; ----------------------------k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis; -------------------------------------------------------l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos
técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.-------------Deverá, ainda, o promotor apresentar projeto de execução dos muros de
vedação do Lote.----------------------------------------------------À Consideração Superior.--------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 24.05.2019:--------------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 à aprovação do projecto de arquitectura
referente à operação urbanística em presença (Edificação de um
armazém, a situar no lote A2, do Parque de Actividades de Chaves), nos
termos e para os efeitos preconizados no item “VI – Proposta de
decisão”, deste documento.------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.19. CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 344/19 – JUNTA DE
FREGUESIA DE FAIÕES – LUGAR DE BELA, FREGUESIA DE FAIÕES – INFORMAÇÃO
DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª MARIA
JOÃO CHAVES DATADA DE 23.05.2019. ----------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----------------1.
INTRODUÇÃO----------------------------------------------------1.1. Pretensão ----------------------------------------------------Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º
670/19, referente ao processo n.º 344/19, a junta de freguesia de
Faiões vem apresentar projeto de arquitetura e especialidades
referente às obras de edificação de imóvel destinado a casa mortuária
de 1 piso acima da cota de soleira e numa área de 98m2, no lugar da
Bela em Faiões. ----------------------------------------------------Pretende assim a junta de freguesia, ao abrigo do disposto do n.º 2
do artigo 7.º)do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação( RJUE)
que seja emitido parecer prévio não vinculativo da Câmara Municipal,
referente à execução de uma operação urbanística,
promovidas pela
Administração Pública, isentas de controlo prévio.------------------Vem ainda solicitar a isenção de pagamento de taxas inerentes à
operação.----------------------------------------------------------1.2. Localização/Contrato de comodato-------------------------------
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A obra pretendida será implantada em terreno da fábrica da igreja de
santo Estevão com uma área de 4650m2 onde já se encontra o edifício
da igreja de Faiões.-----------------------------------------------Ao presente pedido foi anexado o contrato de comodato realizado entre
a fabrica da igreja referenciada e a junta de freguesia de Faiões onde
cede a titulo gratuito o direito de superfície de 100m2 do prédio. -1.3. Antecedentes--------------------------------------------------Não se vislumbram antecedentes ao presente pedido.------------------2.
ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------2.1. No regime jurídico RJUE---------------------------------------A operações urbanística por ser promovida pela junta de freguesia e
nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 7 do RJUE17 é considerada
isenta de controle prévio.------------------------------------------Nos termos do nº2 18do mesmo articulado
a operação fica sujeito a
parecer prévio não vinculativo da camara municipal , sendo certo
que nos termos do nº 6 19deve observar as normas legais e técnicas
aplicáveis.--------------------------------------------------------2.2. - Nos instrumentos de Gestão Territorial----------------------Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à
escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as
plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se, o
prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de
classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros
Aglomerados. ------------------------------------------------------3.
ANÁLISE------------------------------------------------------3.1. Analise da instrução do processo -----------------------------O processo encontra-se 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. ------------------------------------------3.2. Caracterização urbanística da pretensão ----------------------É de seguida transcrito o quadro sinóptico da pretensão onde se resume
o cumprimento do regulamento do Plano Diretor Municipal tendo em
consideração a existência da igreja o meso terreno.------------------

17RJUE

artº7 –Obras promovidas pela Administração Publica –n.º1 Estão
isentas de controlo prévio a) As operações urbanísticas promovidas
pelas autarquias locais e suas associações em área abrangida por plano
municipal de ordenamento do território;-----------------------------18 —nº2-A execução das operações urbanísticas previstas no número
anterior, com excepção 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 recepção do respectivo
pedido.------------------------------------------------------------19Nº6- A realização das operações urbanísticas previstas neste artigo
deve observar as normas legais e regulamentares que lhes forem
aplicáveis, designadamente as constantes de instrumento de gestão
territorial, do regime jurídico de protecção do património cultural,
do regime jurídico aplicável à gestão de resíduos de construção e
demolição, e as normas técnicas de construção.-----------------------
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3.3. Analise Técnica (de acordo com a legislação em vigor)---------Como já acima foi referido a operação urbanística nos termos do nº2
do artigo 7 do RJUE
a operação fica sujeito a parecer prévio não
vinculativo da camara municipal, sendo certo que nos termos do nº 6
deve observar as normas legais e técnicas aplicáveis.---------------É pretensão do requerente a edificação de um imóvel destinado a
serviços-casa mortuária, cuja caracterização acima se encontra
definida Cumpre realçar que pese embora a separação física dos dois
imoveis-igreja e casa mortuária a função desta ultima é claramente
complementar do equipamento religioso existente. -------------------A edificabilidade, inserida em parcelas não submetidas à disciplina
dos instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos ou planos de
urbanização) cumpre o nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM a saber:
Verifica-se cumprimento do ai estabelecido dado que o índice de construção
tendo em consideração a existência da igreja e da casa mortuária que se
pretende construir será de Ic=0,12 inferior ao máximo permitido para o
local (Imax =0,8,--------------------------------------------------------a construção será de um piso com uma cércea inferior a 7.5m-------------Verifica-se ainda que a área total de implantação é inferior a 65% da
área do terreno cumprindo assim a alínea d) do mesmo articulado.----É prevista a criação de mais 4 lugares de estacionamento dentro do
perímetro do terreno cumprindo o previsto no ponto 1 e nas alíneas a)
e b) do ponto 3 do Regulamento do PDM.------------------------------O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 e 2
do art. 20º do RJUE.------------------------------------------------3.4. Analise face ao pagamento de taxas ---------------------------Face ao solicitado pela junta de freguesia no sentido de ser isenta
de pagamento de taxas inerentes à operação cumpre informar:---------No referente, ao valor das taxas dnão foi efetivada a sua liquidação
face ao disposto no ponto 1 do art.º 19 do Regulamento de liquidação
e cobrança de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas
que se transcreve.--------------------------------------------------Artigo 19.º--------------------------------------------------------Isenções ou reduções-----------------------------------------------1 — Estão isentas do pagamento das taxas previstas no presente
Regulamento as entidades referidas no n.º 1, do artigo 12.º, da Lei
n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.---------------------------------------Artigo 12 da Lei nº2/2007-------------------------------------------n.º1 O Estado, as Regiões Autónomas e qualquer dos seus serviços,
estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, compreendendo
os institutos públicos, que não tenham carácter empresarial, bem como
os municípios e freguesias e as suas associações estão isentos de
pagamento de todos os impostos devidos nos termos da presente lei com
excepção da isenção do IMI aos edifícios não afectos a actividades de
interesse público.-------------------------------------------------4.
RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------
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Nos termos do
descrito no nº7 do artigo 7 do RJUE foram apresentados
os termos de responsabilidade de coordenador de projeto e de projeto
de arquitetura se encontram devidamente instruídos nos termos do nº I
e nºII do anexo III da portaria n.º113/2015,acompanhados ainda da
inscrição na ordem dos arquitetos e comprovativo da contratação de
seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º
31/2009, de 3 de julho.---------------------------------------------5.
Considerações fundamentadas da Proposta de decisão------------Face ao anteriormente citado verifica-se que:-----------------------
o projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1
e 2 do art. 20º do RJUE e convenientemente instruídos, -------------
O projeto apresentado cumpre as normas legais e em vigor
no
regulamento do plano diretor municipal, no RMUE, RGEU e demais
legislação em vigor.------------------------------------------------
São ainda apresentados os projetos de especialidades inerentes
às obras a realizar.------------------------------------------------PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------------Dado que a operação urbanística é promovida pela Junta de Freguesia
de Faiões, encontrando-se a mesma isenta de licença ou autorização,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 7.º do RJUE e tendo sido
efetuado o parecer
prévio do cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis nos termos do nº2 e 6º do mesmo articulado
considera-se que poderá ser superiormente emitido parecer favorável à
intenção da junta de freguesia proceder à obra de edificação de uma
casa mortuária acima identificada .--------------------------------Tendo sido solicitado a isenção das taxas urbanísticas inerentes à
operação julga-se ainda que poderá ser deferido o pedido nos termos
do ponto 3.4 do presente parecer -----------------------------------Considera-se ainda que deverá ser comunicado à junta de freguesia o
seguinte, face ao teor do nº7 do artigo 7 do RJUE: -----------------
Deverá publicitar, o início e o fim das operações urbanísticas.
Até cinco dias antes do início das obras que estejam isentas de
controlo prévio, o interessado deve notificar a câmara municipal dessa
intenção, comunicando também a identidade da pessoa, singular ou
coletiva, encarregada da execução dos mesmos, para efeitos de eventual
fiscalização e de operações de gestão de resíduos de construção e
demolição.---------------------------------------------------------À Consideração Superior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: valor da liquidação taxas municipais que seria devido pelo
realização de operação urbanística. --------------------------------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, no valor de 324.55€ de acordo com mapa de medição em
anexo: ------------------------------------------------------------Anexo : Calculo do valor das taxas municipais ----------------------Taxas administrativas-TA correspondente a comercio e serviços -----Descrição

Un. Taxa

Valor

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Secção IV
Subsecção
IV

EDIFICAÇÕES

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
Artigo 66.º edificação
n.º 1
Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação prévia
(taxa geral)

66,80 €
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n.º 4
a)
n.º 16

Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 1., por
unidade de ocupação
Até 300 m2 de área bruta de construção
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção
TOTAL

1

111,35 € 111,35 €
12 12,20 € 146,40 €
324,55 €

Por no mesmo terreno já existir o edifício da igreja de Faiões, a
presente operação urbanística não acarreta novos encargos em termos
de taxas de infraestruturas urbanísticas de acordo com o regulamento
de liquidação e cobranças de taxas devidas pela realização de operações
urbanísticas para o concelho de Chaves não tendo consequentemente sido
efetuado qualquer calculo de taxas a liquidar. ----------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 24.05.2019:--------------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, nos termos do preceituado no n.º 2, do artigo 7.º,
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, conducente à emissão
de uma parecer prévio favorável relativamente à operação urbanística
pretendida pela Junta de Freguesia de Faiões (Edificação de uma casa
Mortuária, no Lugar da Bela, em Faiões), nos termos e para os efeitos
expressos nos itens 5 e 6, deste documento.-------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.05.24. ---------------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. APROVAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE SERVIÇO
PÚBLICO – PROCESSO N.º 185/15 – DO FUNDO & FILHOS, HOTEL CASTELO DE
CHAVES, LDA – RUA DOS AÇOUGUES, Nº 20 E RUA DA MURALHA Nº 2 A 4 –
SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO CENTRO
HISTÓRICO, DA ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADA DE 3 DE JUNHO DE 2019. Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1.
INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------A empesa DO FUNDO & FILHOS, HOTEL CASTELO DE CHAVES LDA, solicita sob
requerimento n.º 337/19, referente ao processo n.º 185/15, aprovação
de projeto de infraestruturas elétricas de serviço público, nos
arranjos exteriores do empreendimento turístico – estabelecimento
hoteleiro, denominado de “Hotel Castelo”, sito na Rua dos Açougues n.º
20/Rua da Muralha n.º 2-4, freguesia de Santa Maria Maior, concelho
de Chaves. --------------------------------------------------------1.1. ANTECEDENTES -------------------------------------------------1.1.1 O requerente é titular de Alvará Inicial de Licença de Obras
Particulares n.º 6/16 para obras de construção de um empreendimento
turístico – estabelecimento hoteleiro, aprovado por despacho do
vereador responsável de 20/01/2016, com validade até 09/01/2018; --1.1.2. O 1.º Aditamento n.º 14/17, ao alvará inicial, de alterações
decorrentes do parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil-ANPC,
com aumento de área de 17,50 m2 (correspondente a necessidade de uma
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3ª escadas de evacuação), aprovado por despacho do vereador
responsável de 22/05/2017, com validade até 10/07/2018; ------------1.1.3 O 2.º Aditamento n.º 2/18, ao alvará inicial, de alterações
decorrentes das obras de arranjos exteriores, com aumento de área de
15,50m2 (envidraçado de entrada do empreendimento), aprovado por
despacho do vereador responsável de 30/11/2018; -------------------1.1.4 A 27 de Dezembro de 2018 foi-lhe emitido Alvará de Autorização
de Utilização n.º 167/18, aprovado por despacho do vereador
responsável de 21/12/2018. ----------------------------------------2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1 ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO -----------------------------2.1.1 De acordo com o artigo 27.º RJUE (Regime Jurídico da Urbanização
e da Edificação), publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, e ulteriores alterações), as obras de execução de
infraestruturas elétricas de serviço público aprovadas pela EDP
Distribuição – Energia, S.A. decorrem do processo de licença de
construção supra citado; -------------------------------------------2.1.2 A requalificação/reconstrução da iluminação pública, nos
arranjos exteriores do empreendimento turístico – estabelecimento
hoteleiro deverá estar de acordo com o previsto no artigo 10.º
conjugado com os artigos 14.º, 17.º, 19 e 21.º da concessão de
infraestruturas elétricas (Portaria n.º 454/2001 de 5 de maio). ----2.2 ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------2.2.1 De acordo com extrato da planta de ordenamento nº 34A do Plano
Diretor Municipal (PDM), o prédio em análise encontra-se em classe 1
– Espaços Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.1 – Cidade de Chaves; 2.2.2 Encontra-se na Servidão administrativa da “Zona de proteção ao
Castelo de Chaves, incluindo os restos de muralhas militares
existentes na cidade e os Fortes de São Neutel e São Francisco”, M.N.,
Decreto n.º 28536 de 22 de março de 1938; --------------------------2.3 PARECERES EXTERNO ----------------------------------------------Solicitado parecer à EDP, esta entidade emitiu a aprovação do projeto
de infraestruturas elétricas de serviço público - colocação das
iluminarias publicas, necessário para a empesa supra citada, para
executar o projeto das infraestruturas elétricas de serviço publico,
do empreendimento turístico – estabelecimento hoteleiro, o qual deverá
cumprir as condições técnico-administrativas enviadas em anexo ao
parecer, bem como as referenciadas no parecer. --------------------Deverá ser anexado uma cópia do parecer. ---------------------------2.4 PARECERES INTERNOS ----------------------------------------------Consultado o Gabinete de Arqueologia, efetuou parecer técnico n.º
132/DSCH/2019, de acordo com o ponto 2, do artigo 63.º do Plano Diretor
Municipal, informa de que “dever-se-á proceder à escavação de uma
sondagem arqueológica, em momento anterior ao início das obras, de
acordo com o caderno de encargos anexo à presente informação, bem como
ao posterior acompanhamento em obra de todos os trabalhos que impliquem
revolvimento do subsolo.” ------------------------------------------Deverá ser anexado uma cópia do parecer. --------------------------3. ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER ---------------------------------------3.1. O presente projeto de infraestruturas elétricas de serviço
público apresentado vem na sequência da ligação das iluminarias do
espaço publico executadas no âmbito do projeto de arranjos exteriores
efetuadas no âmbito do Alvará Inicial de Licença de Obras Particulares
n.º 6/16, solicitado pela EDP distribuição – Energia, S.A.; --------3.2
As
obras
incidiram
na
preparação
do
terreno
para
a
requalificação/reconstrução da iluminação pública, nos arranjos
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exteriores no espaço publico, passeio e arruamento, entre o Beco da
Muralha, Rua da Muralha e Rua dos Açougues; ------------------------3.3 A proposta de intervenção prevê a abertura de valas para colocação
de rede de distribuição elétrica para abastecimento de dois armários
existentes assim como a colocação de sete luminárias conforme projeto
apresentado; ------------------------------------------------------3.4 A autorização de escavação arqueológica já foi concedida pela
tutela no âmbito do processo de obras n.º 185/15, o requerente deverá
dar cumprimento ao parecer do serviço de arqueologia do município
supra citado; -----------------------------------------------------3.5 As obras descritas estão abrangidas pelo regime de alteração à
licença, dando lugar a aditamento ao alvará, de acordo com o artigo
27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro. --------3.6. CALCULO DAS TAXAS PARA EMISSÃO DA LICENÇA: --------------------3.6.1 O requerente pagou no âmbito do Alvará de licença inicial o
montante total de 13.066,35€, correspondente ao somatório das taxas
de licenciamento do edifício 859,90€ e das taxas de infraestruturas
urbanísticas no valor de 12.206,42€, assim como as compensações
previstas no n.º 4, do artigo 44.º do RJUE, por ser uma construção
completamente nova, no valor de 25.908,88€; -----------------------3.6.2 Prestou a respetiva caução para a execução das taxas de
infraestruturas no montante de 9.275,75€; --------------------------3.6.3 Para efeitos de caução, destinada a garantir a boa e regular
execução das infraestruturas elétricas e outros encargos, a EDP
estimou um valor de 1.105,00 €. Esta caução é prestada a favor da
Câmara Municipal, de acordo com os números 1, 2 e 3 do artigo 54.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação conferida
pelo Decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro; ------------------3.6.4 Verifica-se que o valor estimado é inferior ao valor da caução
já prestada ao município por conseguinte não se propõe a sua
ratificação; ------------------------------------------------------3.6.5 As taxas administrativas correspondentes às taxas de alteração
ao licenciamento do edifício, previstas no art.º 66.º, da subseção IV,
do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela
Realização de Operações Urbanísticas, que importam no montante de
52,05 € (cinquenta e dois euros e cinco cêntimos), foram calculadas
conforme a seguir se descrimina: ----------------------------------Descrição
Capítulo
II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 16

Un.

Taxa

Valor

1

12,20 €

12,20 €

1

39,85 €

39,85 €

0

3,30 €

0,00 €

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

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração
n.º 17 Emissão de aditamento ao alvará
n.º 18 No caso do aditamento gerar aumento de área bruta de
construção, acresce por cada m2 adicional
TOTAL

52,05 €

4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------4.1 O licenciamento da obra de construção do empreendimento turísticohotel foi aprovado por despacho do vereador responsável de 20/01/2016,
com competências no âmbito do RJUE que a Câmara Municipal, subdelegação
no vereador responsável pela respetiva área e o 1.º Aditamento foi
aprovada a 22/05/2017; --------------------------------------------4.2 Enquadrada numa interpretação, assumida por esta divisão, quanto
às competências no âmbito do RJUE que a Câmara Municipal, na sua
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reunião de 27 de Outubro de 2017, delegou no Presidente da Câmara
Municipal, com faculdade de subdelegação no vereador responsável pela
respetiva área. O 2.º Aditamento foi aprovado a 30/11/2018, referente
ao projeto de alterações aos arranjos exteriores do projeto inicial,
por despacho do vereador responsável. -----------------------------4.3 De acordo com orientações posteriormente assumidas, referentes ao
âmbito das referidas delegações de competências da Câmara Municipal,
propõe-se que este 3.º pedido de alterações seja submetido à próxima
reunião da Câmara Municipal, com vista à aprovação do licenciamento
das obras de alteração ao Alvará Inicial de Licença de Obras
Particulares n.º 6/16, decorrentes do projeto de infraestruturas
elétricas de serviço público do edifício destinado a empreendimento
turístico – hotel; -------------------------------------------------4.4 Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 27.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 27 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 técnicos 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
aditamento ao alvará inicial, nos termos do projeto de infraestruturas
elétricas de serviço público, 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 trinta dias 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 aditamento ao Alvará Inicial de Licença de
Obras Particulares n.º 6/16. --------------------------------------d)Caso
seja
superiormente
aprovado
o
presente
projeto
de
infraestruturas
elétricas
de
serviço
público,
as
condições
apresentadas no parecer técnico da EDP deverão constar no aditamento
ao Alvará Inicial de Licença de Obras Particulares n.º 6/16, após a
sua emissão foi solicitado pela EDP o envio de uma cópia. ----------À consideração superior --------------------------------------------2019/06/03 --------------------------------------------------------SOFIA TENREIRO ATAIDE COSTA GOMES – ARQ. --------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.05. ---------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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VI
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1-

URBANIZAÇÃO

1.1. CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO: UTERQUE
MÓVEIS. -----------------------------------------------------------Foi presente a informação nº 161/2019, 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 162 de 23 de agosto de 2018, concurso
público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada
“CENTRO CIVICO (PARU 2.3)”. ----------------------------------------2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 1 de outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou
à firma “Edibarra – Engenharia e Construção, 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 16 de
novembro de 2018. --------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 228 917,02 € (duzentos e
vinte e oito mil novecentos e dezassete euros e dois cêntimos),
acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando
destacar: ---------------------------------------------------------• Prazo de execução da obra: 180 dias ----------------------------• O contrato foi celebrado no dia 16 de novembro de 2018; --------• O auto de consignação é de 3 de dezembro de 2018; --------------• A aprovação do Plano de Segurança e Saúde, foi comunicada a 5 de
dezembro de 2018. --------------------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão de
subempreiteiros, a entidade executante, através de correio eletrónico,
em 21 de maio de 2019, vem apresentar os documentos que respeitam ao
contrato de subempreitada, da seguinte empresa: --------------------UTERQUE MÓVEIS E CARPINTARIA MECANICA, Lda. ------------------------• ALVARÁ 50007-PUB -----------------------------------------------• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------• APÓLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL -----------------------------------• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------1. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que o
subempreiteiro, reune as condições preceituadas na cláusula 48º do
caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos
4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de
10 de janeiro, com salvaguarda inclusive, do somatório dos valores
subcontratados até à data, não ultrapassar 75% do valor global da
obra. Neste contexto, os trabalhos subcontratados, com “UTERQUE”,
representam, 4,38% do valor global da obra. ------------------------Os trabalhos subcontratados até à data, representam 13,73% do valor
global da obra. -----------------------------------------------------
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2. Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se
vê qualquer inconveniente na aceitação dos referidos subempreiteiros,
propondo-se,
que
superiormente
sejam
adotados
os
seguintes
procedimentos administrativos: -------------------------------------a) Que a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de
Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da respetiva
decisão. ----------------------------------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Publicas, 22 de maio de 2019 ----------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.05.24. –
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 2019.06.04. ------------------------------------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
2019.06.04. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.2. CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) – TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO
DE ERROS E OMISSÕES E TRABALHOS A MENOS. ---------------------------Foi presente a informação nº 163/2019, 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 162 de 23 de agosto de 2018, concurso
público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada
“CENTRO CIVICO (PARU 2.3)”. ----------------------------------------2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 1 de outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou
à firma “Edibarra – Engenharia e Construção, 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 16 de
novembro de 2018. --------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 228 917,02 € (duzentos e
vinte e oito mil novecentos e dezassete euros e dois cêntimos),
acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando
destacar: ---------------------------------------------------------• Prazo de execução da obra: 180 dias ----------------------------• O contrato foi celebrado no dia 16 de novembro de 2018; --------• O auto de consignação é de 3 de dezembro de 2018; --------------• A aprovação do Plano de Segurança, foi comunicada a 5 de dezembro
de 2018 ------------------------------------------------------------5. A empreitada, consiste essencialmente, na remodelação e ampliação
do edifício da Antiga Cantina da UTAD, em Chaves, para a instalação
do “Centro Cívico de Chaves”. Contempla, a construção de novas áreas
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cobertas, para a criação de mais uma sala de convívio e instalações
sanitárias publicas. -----------------------------------------------A
envolvente
exterior,
terá
tratamento
paisagístico,
com
a
reorganização do Jardim Maria Rita, como local de lazer e sua adaptação
à nova edificação. Tal intervenção, contempla igualmente, a
reformulação de todas as infraestruturas, nomeadamente, água, esgotos,
águas pluviais, energia elétrica e telecomunicações. O mobiliário
interior, mesas, cadeiras, sofás e estantes, fazem parte do presente
projeto. ----------------------------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------A- Trabalhos de erros e omissões ----------------------------------1. O projeto de execução contempla, a aplicação de placas de gesso
cartonado (pladur), em todas as paredes existentes a manter, com a
introdução de isolamento térmico, em lã de rocha. Deste modo, tornase inevitável, considerar a colocação de guarnições, para os
respetivos remates, com peitoris, ombreiras e padieiras, dos vãos
exteriores, da sala de convívio (existente), das instalações
sanitárias interiores e arrumos. Tais remates, mencionados no mapa de
acabamentos, e desenhos AQ(mVe) e AQ(M)111-115, como guarnições em
madeira lacada, não se encontram previstos nem quantificados no mapa
de medições. -------------------------------------------------------2. O projeto de execução, não contempla a pintura exterior do
edifício existente, contudo, dadas as intervenções efetuadas,
acumuladas com o estado natural de envelhecimento em que se encontram
as pinturas e paredes exteriores, é de todo conveniente e necessário,
proceder agora, à sua reparação e consequentemente à sua pintura. As
pinturas das paredes interiores, em placas de gesso cartonado, também
não se encontram previstas e quantificadas, no mapa de medições. ---3. Para cumprimento do regime jurídico da Segurança Contra incêndios
em Edifícios (SCIE), o edifício tem que ser dotado de um carretel de
incêndios, que permita o alcance de todos os espaços interiores do
mesmo. Neste sentido, encontram-se previstas e quantificadas, as
ligações de abastecimento de água, mas não está considerado nem
previsto no mapa de medições, o fornecimento e colocação do carretel
de incêndios. ------------------------------------------------------4. Constata-se a necessidade de proteger, o Q.G de energia e a central
de incêndios, instalados na parede do hall de entrada, com um armário,
formado por duas portas e painéis laterais, próprio para o efeito, sem
qualquer outra utilização e devidamente sinalizado. ----------------5. Dada a existência de árvores de grande porte, na envolvente ao
edifício, observa-se acumulação constante de folhas e lixo, na
cobertura da nova construção. Se não for assegurada uma manutenção
eficaz e constante à cobertura, é de prever, num futuro próximo, o
surgimento de danos no interior do edifício novo, uma vez que a
drenagem das águas pluviais é efetuada através de tubos de queda que
passam junto de pilares revestidos, nas salas, de atividades e leitura.
De modo a minimizar os inconvenientes de tal situação, permitindo uma
limpeza mais eficaz e fácil de realizar, considerando que estão
garantidas todas as condições técnicas e não é alterada a arquitetura
prevista no projeto, considerou-se, com a respetiva aprovação da
equipa projetista, executar a camada de forma de betão leve, com
pendentes bem definidas a encaminhar as águas pluviais para os tubos
de queda, prescindindo assim da execução da caleira semicircular
(oculta pelos muretes) em chapa de zinco na cobertura. A camada de
forma na cobertura está considerada no desenho AQ(2)202, mas não está
prevista nem quantificada no mapa de medições. Nesta perspetiva,
resultam trabalhos complementares, respeitantes à execução da camada
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de forma em betão leve e a trabalhos a menos, respeitantes à execução
da caleira semicircular. -------------------------------------------6. Está previsto no projeto de execução, o fornecimento e colocação
de uma guarda de vidro, assente num murete em betão armado, de acordo
com um pormenor do desenho AQ(M)111-115. Neste sentido, não está
contemplado nem quantificado no mapa de medições, a execução do murete
em betão. ----------------------------------------------------------7. Para o revestimento das escadas exteriores, com lajeado de granito
amarelo, é necessário, executar primeiro a base das escadas, com betão
simples, incluindo a respetiva escavação. Tal trabalho, não se
encontra contemplado nem quantificado no mapa de medições. ---------8. No projeto de Arranjos Exteriores, foram contemplados novos acessos
ao Jardim Maria Rita, em reciprocidade e cumprimento de percurso
acessível ao Centro Cívico, bem como a sua ligação, entre via pública
e Jardim. Assim, foram consideradas rampas de acesso, desde a via
pública, até junto das entradas do centro cívico. Tais rampas, na sua
generalidade, encontram-se delimitadas por lancis de granito, entre
zonas ajardinadas e pedonais. Contudo, um pequeno troço de rampa, com
6,49m que vence um desnível de 56cm, pode criar situações de perigo,
se não for protegido com a introdução de uma barreira física e visual.
Observando que se trata de uma zona de estar e lazer, com acesso ao
centro cívico e como tal, com utilização predominante de pessoas idosas
e crianças, de modo a prevenir eventuais situações de perigo (quedas),
torna-se imprescindível, a execução de uma guarda, que terá, não só a
função de proteger, como também ajudar, na sua acessibilidade. -----B- Trabalhos a Menos ----------------------------------------------1. A aprovação do ponto 1, suprarreferido nos trabalhos de erros e
omissões, pressupõe igualmente a existência de trabalhos a menos,
designadamente, a execução de caleira em zinco, na cobertura. ------2. Questionada a equipa projetista, sobre o canal de drenagem,
localizado no logradouro da junta de freguesia de Santa Maria Maior e
fora da área de intervenção da obra, foi-nos transmitido que o mesmo,
não é para executar, visto a sua previsão, resultar de um estudo
anterior ao projeto aprovado. Tal situação traduz quantidades a menos,
no artigo previsto para a execução do canal de drenagem. -----------3. Prevê o projeto, um gradil em alumínio anodizado, para revestimento
arquitetónico das Unidades exteriores de AVAC. Considerando que tal
equipamento de AVAC, previsto e instalado no alçado Norte do edifício,
fica perfeitamente resguardado, não causando qualquer impacto negativo
ao conjunto arquitetónico, não se vê qualquer necessidade de executar
o revestimento preconizado. Tal proposta, tem a aceitação da equipa
projetista e não diminui a qualidade do projeto, permitindo ainda,
maior facilidade, nos trabalhos de manutenção e eventuais reparações
aos equipamentos. --------------------------------------------------III. Conclusão -----------------------------------------------------1.
Tais trabalhos visam colmatar erros e omissões de projeto, sendo
a sua correção indispensável à adequada conclusão da empreitada nos
termos em que foi contratada inicialmente, pelo que se considera que
estes trabalhos devem ser qualificados como trabalhos de suprimento
de erros e omissões, nos termos do artigo 378º do CCP. -------------2. Tendo em consideração que se trata, de trabalhos estritamente
necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda
certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior
acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi efetuado o
apuramento dos custos, tendo-se obtido, o seguinte: ----------------Trabalhos de erros e omissões com preços contratuais: 2.647,00€,
representam 1,16% do valor contratual -------------------------------
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Trabalhos de erros e omissões com preços acordados: 6.119.58,00€,
representam 2,67% do valor contratual ------------------------------Trabalhos a menos: 3.191,78€, representam 1,39% do valor contratual Os valores apresentados, não incluem o IVA -------------------------3. O somatório do preço dos trabalhos de erros e omissões, apurados
até à data, corresponde a 3,83% do preço contratual, verificando-se
assim o respeito pelo limite de 10%, imposto pelo artigo 370º do CCP.
4. A par da verificação dos limites impostos pelo CCP em matéria de
aumento da despesa, procedeu-se à verificação do regime de
responsabilidade aplicável aos respetivos trabalhos para suprimento
de erros e omissões, por força do disposto no artigo 378º do referido
diploma. Neste propósito, considera-se que a sua deteção, era exigível
na fase de formação do contrato, contudo, tendo o empreiteiro
apresentado reclamação, dentro do prazo dos 60 dias seguintes à
consignação total, de acordo com o nº3 do artigo 378º do mesmo diploma,
o encargo deve ser assumido pelo dono de obra. ---------------------5. De modo a quantificar os trabalhos descritos para suprimento de
erros e omissões, e trabalhos a menos, apresenta-se em anexo, mapa com
a designação, quantificação e respetivos preços unitários. ---------6. A estimativa orçamental proposta é constituída com preços unitários
contratuais e preços unitários acordados. Os preços unitários
acordados resultam da aplicação da avaliação de custos compostos,
tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de trabalhos e peças
escritas, que compõem a presente informação. -----------------------7. Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as
medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários
correntes e praticados na região em obras similares. Deste modo, os
preços unitários procedem de custos médios unitários, resultantes de
anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo de trabalhos.
Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores determinantes, tais
como: o custo dos materiais; a mão-de-obra; os equipamentos; as
acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e
condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos,
diretos e indiretos (PSS, Estaleiro, PRCD). ------------------------IV. Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------A- Trabalhos Complementares de Erros e Omissões -------------------1. Considerando que os Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões de
projeto, de acordo com o nº 3 do Artigo 378º, do CCP, são da
responsabilidade do Dono de Obra; ----------------------------------2. Considerando que o encargo a suportar pelo dono de obra, na presente
modificação objetiva ao contrato, é de 8.766,59€ (oito mil setecentos
e sessenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), Iva não incluído,
o que representa 3,83% do valor contratual; ------------------------3. Propõe-se o seguinte procedimento: -----------------------------i. Submeter a proposta de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões
à aprovação do Órgão Executivo Municipal; --------------------------ii. Aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando que
os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na
região em obras similares e como tal procedem de custos médios
unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações
do mesmo tipo de trabalhos; ----------------------------------------iii. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da
obrigação de executar os referidos trabalhos num prazo de 15 dias, de
acordo com o artigo 373º do CCP; -----------------------------------iv. De seguida, caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada
para o Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o
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ato através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar
previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço
de caução, destinada a garantir a celebração do contrato; ----------v. O valor da proposta, dispensa a publicitação prevista no nº1 do
artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------B- Trabalhos a Menos ----------------------------------------------1. Considerando que os Trabalhos a Menos ascendem ao montante de
3.191,78€, (três mil cento e noventa e um euros e setenta e oito
cêntimos), Iva não incluído, o que representa 1,39% do valor
contratual, de acordo com o disposto no artigo 379º do CCP; --------2. Propõe-se o seguinte procedimento: -----------------------------i. Submeter a respetiva diminuição do compromisso relativo ao contrato
inicial, de acordo com o mapa de quantidades apresentado, à aprovação
do Órgão Executivo Municipal; --------------------------------------ii. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária,
especificando os trabalhos a menos; --------------------------------iii. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, a caução prestada no contrato da empreitada, deve ser
reduzida no valor proporcional dos trabalhos a menos. --------------É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Chaves, 28 de maio de 2019 -----------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------Anexos:
Mapa de quantidades de trabalhos ------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.06.03. –
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 2019.06.04. ------------------------------------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
2019.06.04. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.3. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO
- APROVAÇÃO DA ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES E PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS.---------------------------------------------------Foi presente a informação nº 167/2019, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento --------------------------------------------------1 - O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 13 de maio de
2019, deliberou autorizar a abertura do procedimento identificado em
epígrafe com vista á adjudicação da empreitada em causa. -----------2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados
no concurso de listas de erros e omissões esclarecimentos, a empresa
Edibarra, Engenharia e Construção, S.A., veio a apresentar uma lista
de erros e omissões, bem como um pedido de esclarecimentos ---------3 - Após análise da mesma, foram obtidas as conclusões exaradas em
documento anexo e que aqui se dá por integralmente reproduzido. -----
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4 - Nos termos do exposto na alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código
dos Contratos Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar
deve pronunciar-se sobre as listas de erros e omissões e pedidos de
esclarecimentos apresentados, até ao segundo terço do prazo fixado
para a apresentação das propostas, ou seja, no caso do presente
procedimento, até ao dia 31 de maio, em virtude do dia 1 de junho não
ser dia útil. ------------------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----a) A aceitação da análise da lista dos erros e omissões apresentada,
anexando-se a este documento a análise do Júri do Concurso. De
salientar que não há lugar à alteração do preço base do concurso; --b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na
reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 11 de junho,
e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5
do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do
prazo de apresentação das propostas, o que, por sua vez, acarretaria
constrangimentos para o município, o Sr. Presidente da Câmara, aprove
a análise da lista de erros e omissões apresentada. ----------------c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo
Municipal, na sua reunião ordinária de 11 de junho de 2019, nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e
não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos,
que sejam notificados os interessados, através da plataforma
eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da
presente decisão. --------------------------------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 30 de maio de 2019 ----------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.30. ------------------------------------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
2019.05.30. -------------------------------------------------------Aprovo a proposta. Proceda-se em conforme preconizado na mesma. ---DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 30.05.2019. -----------1.4. PAICD 3.1 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES –
REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC - CONCURSO PÚBLICO. ----Foi presente a informação nº 169/2019, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o
projeto e processo de procedimento para a execução da obra, “PAICD 3.1
– Beneficiação do Edificado do Bairro dos Fortes – Reabilitação
Integral de 13 Moradias da CMC”. -----------------------------------O presente projeto consiste na reabilitação integral de treze moradias
propriedade do Município. ------------------------------------------2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------Assim e face ao descrito propõe-se: ---------------------------------
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1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a
especificidade dos trabalhos; --------------------------------------2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por
Concurso Público, para a adjudicação da obra “PAICD 3.1 – Beneficiação
do Edificado do Bairro dos Fortes – Reabilitação Integral de 13
Moradias da CMC”; --------------------------------------------------3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em
438.989,24 Euros (Quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e
oitenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido do respetivo
valor do IVA. ------------------------------------------------------A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo
projetista – João Pedro Araújo Teixeira, que faz parte integrante e
que anexamos; ------------------------------------------------------4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do DecretoLei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que aprova o Código dos Contratos
Públicos, seja adotado como procedimento prévio à contratação o
Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União
Europeia; ---------------------------------------------------------5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 210 dias. -------6. Para a realização da presente empreitada, não foram solicitados
pareceres prévios, dado que se trata de uma obra de reabilitação; --7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: a) Projeto de execução; -------------------------------------------b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º
371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------c) Programa de Procedimento; --------------------------------------d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
g) Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. 8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código
dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos
procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos
seguintes elementos: -----------------------------------------------Presidente: António Malheiro ---------------------------------------1º Vogal efetivo: Fernanda Serra -----------------------------------2º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------Suplentes: --------------------------------------------------------1º Vogal suplente: Vítor Pereira -----------------------------------2º Vogal suplente: Madalena Branco ---------------------------------9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código
dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências,
com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------10. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi
na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação
conjuntamente com o artigo 43º da CCP. -----------------------------Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III,
foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão
de Projetos, cujos Relatórios elaborados a 19 de dezembro de 2018 e
13 de maio de 2019 que se anexam, entende-se também que determinados
elementos de solução da obra a realizar exarados no n.º 5 do artigo
43.º do referido diploma, são dispensáveis, designadamente: --------- Levantamentos e análises de campo – O projeto encontra-se dotado dos
elementos necessários; ---------------------------------------------- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de
trabalhos; ---------------------------------------------------------
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- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos
termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se
encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar
nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como
pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo
a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos
bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Tendo
em consideração que a obra em causa implica o realojamento temporário
dos inquilinos, foram acionados os Serviços de Ação Social da Câmara
para o efeito; ------------------------------------------------------ Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração
as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios
laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição,
nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do
procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------11. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em
438.989,24 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas
emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em
vigor no objetivo 2.4.1. 0102/07010203 0102 2016 I 17, tendo sido
concedida à obra a proposta de cabimento n.º 1313/2019. ------------À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 3 de junho de 2019 ----------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Rodrigues) -------------------------------------------Em anexo: ----------------------------------------------------------- Projeto de Execução; ---------------------------------------------- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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
2019.06.04. -------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------1.5. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES
(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS
DOS MONTES (PAICD 3.3) - CONCURSO PÚBLICO. -------------------------Foi presente a informação nº 170/2019, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o
projeto e processo de procedimento para a execução da obra,

F. 103
_____________________

“Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD
3.2) e Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos
Montes (PAICD 3.3)”. -----------------------------------------------Este projeto contempla as obras de beneficiação do edificado do bairro
social de Casas dos Montes e requalificação do espaço envolvente.
De salientar que o projeto de execução do Espaço Público do Bairro
Social de Casas dos Montes, foi superiormente aprovado por despacho
do senhor Presidente da Câmara Municipal no dia 21 de dezembro de
2018, sob proposta da Divisão de Projetos e Mobilidade n.º
391/DPM/2018, cuja cópia se anexa. ---------------------------------2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a
especificidade dos trabalhos; --------------------------------------2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por
Concurso Público, para a adjudicação da obra “Beneficiação do
Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e
Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos Montes
(PAICD 3.3)”; ------------------------------------------------------3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em
2.481.970,00 €, (Dois milhões quatrocentos e oitenta e um mil
novecentos e setenta euros), acrescido do respetivo valor do IVA. --A fixação do preço base do concurso foi elaborada pela equipa
projetista: -------------------------------------------------------Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes “Isométrica, Engenharia”, que faz parte integrante e que anexamos; -Reabilitação do Espaço Público - “slpaisagista, projeto e
construção de espaços verdes”, que faz parte integrante e que anexamos;
4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de
31 de agosto, seja adotado como procedimento prévio à contratação o
Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União
Europeia; ---------------------------------------------------------5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 420 dias; -------6. Para a realização da presente empreitada, foi solicitado parecer
prévio, à EDP- Distribuição Energia S.A. – Favorável (Oficio Ref.ª
519/18/D-DRCN-AVR de 24/09/2018). ----------------------------------Não foram solicitados mais pareceres, em virtude de se tratar de uma
obra de reabilitação; ----------------------------------------------7. De acordo com o definido no n.º 1 do artigo n.º 46.º- A do Código
dos Contratos Públicos, decidiu-se não prever a adjudicação por Lotes,
por se considerar que é técnica e economicamente mais vantajosa para
o Município, causando a sua separação, graves inconvenientes para a
entidade. Dado tratar-se de um espaço restrito, existindo alguma
dificuldade física na instalação de estaleiro e movimentação de
máquinas. ---------------------------------------------------------É ainda entendimento do Município, que um único contrato torna a obra
economicamente mais vantajosa, já que os preços unitários se tornam
bem mais competitivos. Acresce o facto de ser importante que seja o
mesmo empreiteiro a fazer o revestimento do espaço público, declinando
assim transferência de responsabilidades em termos físicos e
temporais, --------------------------------------------------------8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: a) Projeto de execução de Beneficiação do Edificado do Bairro Social
de Casas dos Montes (PAICD 3.2); -----------------------------------b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º
371/2017 de 14/12; --------------------------------------------------
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c) Programa de Procedimento; --------------------------------------d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código
dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos
procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos
seguintes elementos: -----------------------------------------------Presidente: Fernanda Serra -----------------------------------------1º Vogal efetivo: António Malheiro ---------------------------------2º Vogal efetivo: Madalena Branco ----------------------------------Suplentes: --------------------------------------------------------1º Vogal suplente: Vítor Pereira -----------------------------------2º Vogal suplente: Amélia Rodrigues --------------------------------10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código
dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências,
com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------11. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi
na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação
conjuntamente com o artigo 43º da CCP. -----------------------------Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III,
foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão
de Projetos, cujos Relatórios elaborados a 18 de fevereiro e 20 de
maio de 2019, se anexam, entende-se também que determinados elementos
de solução da obra a realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do
referido diploma, são dispensáveis, designadamente: ----------------- Levantamentos E análises de campo – O projeto encontra-se dotado dos
elementos necessários; ---------------------------------------------- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de
trabalhos; --------------------------------------------------------- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos
termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se
encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar
nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como
pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo
a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos
bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Tendo
em consideração que a obra em causa implica o realojamento temporário
dos inquilinos, foram acionados os Serviços de Ação Social da Câmara
para o efeito; ------------------------------------------------------ Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração
as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios
laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição,
nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do
procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------12. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em
2.481.970,00 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas
emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em
vigor nos objetivos: -----------------------------------------------2.4.1. 0102/07010203 0104 2017 I 20 - Beneficiação do Edificado do
Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2), no valor de 2.380.000,00
Euros IVA não incluído; ---------------------------------------------
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2.4.1. 0102/07030301 0105 2017 I 21 - Reabilitação do Espaço
Público do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.3), no valor de
101.970,00 Euros IVA não incluído. ---------------------------------Tendo sido concedida à obra a proposta de cabimento n.º 1306/2019. -À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 03 de junho de 2019 ---------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------Em anexo: ----------------------------------------------------------- Projeto de Execução do Espaço Público aprovado sob proposta N.º
391/DPM/2018; ------------------------------------------------------ Cópia da Informação N.º 391/DPM/2018, da Divisão de Projetos e
Mobilidade; -------------------------------------------------------- Projeto de Execução do Edificado do Bairro Social de Casas dos
Montes; ------------------------------------------------------------ Justificação do Preço Base; --------------------------------------- Declarações do Júri do Concurso ----------------------------------- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
- Relatórios da Comissão Municipal de Revisão de Projetos de 18
fevereiro e 20 de maio de 2019. ------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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
2019.06.04. -------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------1.6. LOTE 2: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NUNO ÁLVARES (PAMUS 1.4) - AUTO
DE MEDIÇÃO Nº 34/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS). -------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 34/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, LDA., no valor de 1.395,00
€, 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 2019.06.04. ------------------------------------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
2019.06.04. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €1.395,00
(Mil, trezentos e noventa e cinco euros), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. -----------------------------------------------------
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1.7. LOTE 2: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NUNO ÁLVARES (PAMUS 1.4) - AUTO
DE MEDIÇÃO Nº 35/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). ---------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 35/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, LDA., no valor de 5.555,00
€, 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 2019.06.04. ------------------------------------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
2019.06.04. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €5.555,00
(cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. -----------------------------------------------1.8. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS
PÚBLICAS DENOMINADO: “LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.º 1/06 – FERNANDO
DIAS”. (ARTIGO 290-A DO CCP). --------------------------------------Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-------------I- Elementos Identificadores: -------------------------------------• Identificação do objeto do contrato: Loteamento com o Alvará n.º
1/06 – Fernando Dias -----------------------------------------------• Identificação do Gestor do contrato: Fernanda Maria Duro Borges
Morais Serra ------------------------------------------------------• Data de designação do Gestor do contrato: 04/10/2018 -----------• Identificação do coordenador do projeto de execução: Não aplicável
• Identificação do revisor do projeto: Não aplicável -------------• Identificação do diretor técnico da empreitada: António Manuel
Gonçalves Ferreira -------------------------------------------------• Identificação do diretor de fiscalização: Vitor Joaquim Fernandes
Pereira -----------------------------------------------------------II- Antecedentes Relevantes do Procedimento de Contratação Pública: • Data da decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento:
28/06/2018 --------------------------------------------------------• Tipo de procedimento adjudicatório: Concurso público -----------• Data de adjudicação do contrato: 04/10/2018 --------------------• Valor do contrato: 432.215,43€ (sem IVA) -----------------------• Prazo de execução: 300 dias ------------------------------------• Prorrogações de prazo de execução: Sem ocorrência --------------• Valor
e
identificação
da
caução:
Garantia
Bancária
n.º
962300488226362, Banco Santander Totta, no valor de 21.610,77€ -----• Retenção nos pagamentos a efetuar ao cocontratante: 1.434,62€ (5%
do auto n.º 1) -----------------------------------------------------• Data da celebração do contrato: 19/11/2018 ---------------------• Identificação do cocontratante: “José Moreira Fernandes & Filhos,
Lda.” -------------------------------------------------------------• Fiscalização prévia do tribunal de contas – data do visto prévio:
13/03/2019 --------------------------------------------------------III- Condições Relevantes de Execução do Contrato -----------------a) Execução Física da Empreitada: --------------------------------• Data de consignação dos trabalhos e respetivo plano: 03/12/2018 -
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• Data do início dos trabalhos: 03/03/2019 -----------------------• Data de aprovação do Plano de Segurança Fase Obra: 03/01/2019 --• Identificação do plano de trabalhos e respetivas medições
efetuadas: ---------------------------------------------------------

PLANO DE PAGAMENTOS
1 50.000 €
1 00.000 €
50.000 €
000 €
out-aa
set-aa
ago-aa
jul-aa
jun-aa
mai-aa
abr-aa
mar-aa
fev-aa
jan-aa

PREVISTO

FATURADO

• Avaliação técnica dos trabalhos executados e medidos, em
conformidade com o caderno de encargos: Os trabalhos foram executados
e medidos de acordo com o previsto no projeto ----------------------b) Prazo de execução da empreitada: ------------------------------Cumprimento do plano de trabalhos e dos respetivos prazos parcelares
da Empreitada: -----------------------------------------------------i). Após o início dos trabalhos, verificou-se que o muro de suporte
em gabião já construído a sul da intervenção se encontra com
implantação diferente da representada nas peças desenhadas do projeto,
sendo que o mesmo tem um desvio de 2,56m para o interior do loteamento,
impossibilitando a implantação da referida rotunda e arruamentos de
acesso aos edifícios tanto do Lote 5 como dos Lotes 6 e 7, pelo que
houve necessidade de proceder ao reajuste do projeto. --------------ii). Ainda nesta zona, não se encontra contemplado no projeto de
execução de um murete de proteção ou guarda de segurança, já que o
muro tem cerca de 3,00m de altura. ---------------------------------iii). Existe ainda uma moradia a nascente do loteamento, cuja
implantação coincide com o acesso ao parque de estacionamento. A sua,
presumível e previsível, demolição, não se encontra contemplada no
orçamento. --------------------------------------------------------iv) Face ao exposto, foi solicitada a reformulação do projeto. -----v) Desta forma, foi aprovada a suspensão da empreitada, com efeitos a
partir do dia 14 de janeiro de 2019. -------------------------------vi) Até essa data registava-se um atraso de 6,62% ------------------Identificação de eventuais desvios ao prazo de execução da empreitada
e respetivas causas: -----------------------------------------------Encontram-se faturados 28.692,41€, o que equivale a uma execução de
6, 64%. ------------------------------------------------------------De acordo com o cronograma financeiro da obra, deveria, no dia 14 de
janeiro de 2019, haver um grau de execução de cerca de 11%, o que
indica que, apesar de ter ocorrido a suspensão dos trabalhos, se
regista um atraso na execução dos mesmos. --------------------------• Identificação de eventuais autos de suspensão dos trabalhos da
empreitada e respetivas causas: Ver o primeiro ponto deste capítulo • Prorrogação legal do prazo de execução da empreitada e implicações
na realização da mesma: Sem ocorrência -----------------------------c) Modificações objetivas ao contrato: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza não prevista: -----------------• Causas: Sem ocorrência ------------------------------------------
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• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza imprevisível: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos a menos: -------------------------------------------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora da supressão dos
trabalhos: --------------------------------------------------------• Ordem de supressão dos trabalhos: ------------------------------• Eventual indeminização: ----------------------------------------d) Fiscalização da empreitada -------------------------------------• Avaliação geral da atividade de fiscalização e identificação do
modelo de fiscalização: --------------------------------------------A fiscalização decorreu de forma regular, não se verificando
imprevistos, que mereçam relevante atenção -------------------------• Identificação
dos
meios
disponíveis
(humanos,
técnicos
e
operacionais) para o desenvolvimento das ações de fiscalização da
empreitada: Engenheiro, fiscal, uma viatura ------------------------• Identificação do número de ações de fiscalização e resultados
obtidos: Foram efetuadas as visitas necessárias, durante a execução
dos trabalhos, tendo havido boa colaboração entre a entidade
executante e fiscalização ------------------------------------------• Reservas e/ou reclamações apresentadas pelo cocontratante: Sem
ocorrência --------------------------------------------------------• Mérito das reservas e/ou reclamações apresentadas: Sem ocorrência
• Decisões tomadas, sobre a matéria: Sem ocorrência --------------• Aplicação de multas contratuais: Sem ocorrência ----------------• Subcontratação: Sem ocorrência ---------------------------------e) Execução financeira --------------------------------------------• Plano de pagamentos: Foi elaborado um auto de medição ----------• Faturação: Foi faturado o valor de 28.692,41€ (sem IVA) --------• Comparticipação financeira (fundos externos): Sem ocorrência ---• Revisão de preços: Sem ocorrência ------------------------------• Conta da empreitada: Sem ocorrência ----------------------------f) Receção dos Trabalhos da Empreitada, Liberação de Caução e
Garantias: --------------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------g) Identificação dos principais desvios ao contrato e aplicação de
medidas corretivas: ------------------------------------------------O atraso que se verifica, relativamente ao plano de trabalhos, é de
6,64%, justificável pelo facto de não existir, na altura em que
decorreram os trabalhos, condições para que se desenvolvessem com um
ritmo normal (ver pontos anteriores) -------------------------------h) Considerações finais e propostas de atuação: -------------------O atraso que se verifica poderá ser revertido com a criação de várias
frentes de trabalhos, logo que existam condições para o seu reinício
i) Periodicidade do Relatório: Mensal ------------------------------
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j) Identificação de documentação complementar, em anexo ao Relatório:
Sem documentação ---------------------------------------------------À consideração superior --------------------------------------------Divisão de Obras Publicas, 2 de abril de 2019 ----------------------O Gestor do Contrato -----------------------------------------------Fernanda Serra -----------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.04.24. –
Para conhecimento. -------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.30. ------------------------------------Tomei conhecimento. À consideração superior da entidade adjudicante,
no caso, Órgão Executivo Municipal. --------------------------------Numa primeira fase, à consideração do Presidente da Câmara, Dr. Nuno
Vaz. --------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.05.30. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------1.9. RELATÓRIO DE GESTÃO N.º 2. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS
DE OBRAS PÚBLICAS DENOMINADO: CENTRO CÍVICO (PARU 2.3). ARTIGO 290.ºA DO CCP. ----------------------------------------------------------Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-------------I- Elementos Identificadores: -------------------------------------• Identificação do objeto do contrato: CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) --• Identificação do gestor do contrato: Vítor Joaquim Fernandes
Pereira -----------------------------------------------------------• Data de designação do gestor do contrato: 04/10/2018 -----------• Identificação do coordenador do projeto de execução: Arq. César
Gonçalves ---------------------------------------------------------• Identificação do revisor do projeto: Não aplicável -------------• Identificação do diretor técnico da empreitada: Eng. Isaque
Reguenga (Edibarra, S.A.) ------------------------------------------• Identificação do diretor de fiscalização: Eng.ª Maria Madalena de
Sousa Durão Branco -------------------------------------------------II- Antecedentes Relevantes do Procedimento de Contratação Pública: • Data da decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento:
09/08/2018 --------------------------------------------------------• Tipo de procedimento adjudicatório: Concurso público -----------• Data de adjudicação do contrato: 01/10/2018 --------------------• Valor do contrato: 228.917,02€ (Sem IVA) -----------------------• Prazo de execução: 180 dias ------------------------------------• Valor e identificação da caução: -------------------------------Garantia bancaria n.º 0309.015861.493 datada de 13/12/2018 da Caixa
Geral de Depósitos, S.A., no valor de 11.445,85€, aprovada por
deliberação camarária tomada em reunião ordinária do dia 21/01/2019,
correspondente a 5% do valor do contrato em substituição do deposito
de garantia efetuado em fase de Contrato. --------------------------• Retenção nos pagamentos a efetuar ao cocontratante: ------------5% do valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------• Data da celebração do contrato: 16/11/2018 ---------------------• Identificação
do
cocontratante:
“EDIBARRA
–
Engenharia
e
Construção, S.A.” ---------------------------------------------------
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• Fiscalização prévia do tribunal de contas – data do visto prévio:
Não aplicável ------------------------------------------------------III- Condições Relevantes de Execução do Contrato -----------------a) Execução Física da Empreitada: --------------------------------• Data de consignação dos trabalhos e respetivo plano: 03/12/2018 • Data do início dos trabalhos: 03/12/2018 -----------------------• Data de aprovação do plano de segurança fase obra: 05/12/2018 --• Identificação do plano de trabalhos e respetivas medições
efetuadas: --------------------------------------------------------Nesta data estão em fase de conclusão os trabalhos de betão armado,
paredes, infraestruturas elétricas, telecomunicações, rede de água e
saneamento.
Está concluída a cobertura do edifício existente. ------------------• Avaliação técnica dos trabalhos executados e medidos, em
conformidade com o caderno de encargos: ----------------------------Os trabalhos estão executados e medidos de acordo com o previsto no
projeto e caderno de encargos, no Auto de Medição n.º 1, n.º 2, n.º 3
e n.º 4. -----------------------------------------------------------b) Prazo de Execução da Empreitada: ------------------------------• Cumprimento do plano de trabalhos e dos respetivos prazos
parcelares da empreitada: ------------------------------------------Em relação ao plano de trabalhos aprovado, os mesmos sofreram atrasos
relativamente aos trabalhos de Betão em Fundações e Estruturas, na
zona de ampliação do edifício. -------------------------------------Estes atrasos foram provocados devido à necessidade da equipa de
arqueologia do Município ter que executar duas sondagens arqueológicas
nesta zona previamente à execução das fundações. -------------------Só após 08/03/2019, data da conclusão dos trabalhos de arqueologia, é
que houve autorização da equipa de arqueologia para iniciar aos
trabalhos de Betão em Fundações e Estruturas, na zona de ampliação do
edifício. ---------------------------------------------------------Apesar dos atrasos verificados ainda de verifica ser possível a
conclusão da obra dentro do prazo previsto, 03/06/2019. ------------• Identificação de eventuais desvios ao prazo de execução da
empreitada e respetivas causas: ------------------------------------Verificam-se desvios no capitulo dos trabalhos de revestimentos. O
Atraso no inicio dos trabalhos de Betão em Fundações e Estruturas
provocaram atrasos nas tarefas seguintes. --------------------------• Identificação de eventuais autos de suspensão dos trabalhos da
empreitada e respetivas causas: Sem ocorrência ---------------------• Prorrogação legal do prazo de execução da empreitada e implicações
na realização da mesma: Sem ocorrência -----------------------------c) Modificações Objetivas ao Contrato: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza não prevista: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza imprevisível: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: -----------------------------
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Trabalhos a menos: -------------------------------------------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora da supressão dos
trabalhos: --------------------------------------------------------• Ordem de supressão dos trabalhos: ------------------------------• Eventual indeminização: ----------------------------------------d) Fiscalização da Empreitada -------------------------------------• Avaliação geral da atividade de fiscalização e identificação do
modelo de fiscalização: --------------------------------------------A fiscalização ocorre de forma regular. ----------------------------• Identificação
dos
meios
disponíveis
(humanos,
técnicos
e
operacionais) para o desenvolvimento das ações de fiscalização da
empreitada: Técnica, Fiscal e viatura ------------------------------• Identificação do número de ações de fiscalização e resultados
obtidos: ----------------------------------------------------------São efetuadas as visitas necessárias, para acompanhamento da execução
de todos trabalhos, havendo boa colaboração entre a entidade
executante e fiscalização. -----------------------------------------• Reservas e/ou reclamações apresentadas pelo cocontratante: Sem
ocorrência --------------------------------------------------------• Mérito das reservas e/ou reclamações apresentadas: -------------• Decisões tomadas, sobre a matéria: -----------------------------• Aplicação de multas contratuais: -------------------------------• Subcontratação: Sem ocorrência ---------------------------------e) Execução Financeira --------------------------------------------• Plano de pagamentos: -------------------------------------------Mês 1 4.584,00€ ---------------------------------------------------Mês 2 8.274,65€ ---------------------------------------------------Mês 3 15.100,00€ --------------------------------------------------Mês 4 41.472,68€ --------------------------------------------------Mês 5 101.937,13€ -------------------------------------------------Mês 6 50.720,01€ --------------------------------------------------Mês 7 6828,55€ ----------------------------------------------------Total 228.917,02€--------------------------------------------------• Faturação: -----------------------------------------------------Auto de Medição n.º 1

4.284,00€

Aprovado em reunião de câmara do dia
21/01/2019

8.274,65€

Aprovado em reunião de câmara do dia
05/02/2019

25 de Feveiro de 2019

12.064,21€

Aprovado em reunião de câmara do dia
04/03/2019

Auto de Medição n.º 4

29.186,96€

Aprovado em reunião de câmara do dia
01/04/2019

1 de Janeiro de 2019

Auto de Medição n.º 2
25 de Janeiro de 2019

Auto de Medição n.º 3

25 de Março de 2019

Total Faturado

54.109,83€

O desvio verificado deve-se, conforme referido, no atraso nos
trabalhos do capitulo Betão em Fundações e Estruturas. -------------• Comparticipação financeira (fundos externos): ------------------Investimento total: 263.556,00€ ------------------------------------Investimento elegível: 263.556,00€ ---------------------------------Comparticipação FEDER, à taxa de 85% de 224.022,60€ ----------------• Revisão de preços: Sem ocorrência ------------------------------• Conta da empreitada: Sem ocorrência -----------------------------
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f) Receção dos Trabalhos da Empreitada, Liberação de Caução e
Garantias: --------------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------g) Identificação dos Principais Desvios ao Contrato e Aplicação de
Medidas Corretivas: ------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------h) Considerações Finais e Propostas de Atuação: -------------------Sugere-se que que seja solicitado ao adjudicatário a atualização do
plano de trabalhos e que sejam reforçadas as equipas de trabalhos de
modo a recuperar os atrasos e não comprometer da data de conclusão da
obra. -------------------------------------------------------------i) Periodicidade do Relatório: ------------------------------------Mensal ------------------------------------------------------------j) Identificação de Documentação Complementar, em Anexo ao Relatório:
À consideração superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 4 de Abril de 2019. ---------------------O Gestor do Contrato -----------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.04.05. –
Concordo para conhecimento. ----------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.04.10. ------------------------------------Tomei conhecimento. À consideração superior da entidade adjudicante,
no caso, Órgão Executivo Municipal. --------------------------------Numa primeira fase, à consideração do Presidente da Câmara, Dr. Nuno
Vaz. --------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.05.30. -------------------------------------------------------Visto. À reunião da Câmara Municipal para conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------1.10. RELATÓRIO DE GESTÃO N.º 1. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS
DE OBRAS PÚBLICAS DENOMINADO: LARGO DO TERREIRO DA CAVALARIA –
REMODELAÇÃO FUNCIONAL E PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E
REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS ALIADOS (PAMUS 7). ARTIGO 290.º- A DO CCP.Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-------------I- Elementos Identificadores: -------------------------------------• Identificação do objeto do contrato: LARGO DO TERREIRO DA CAVALARIA
– REMODELAÇÃO FUNCIONAL E PAISAGISTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E
REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS ALIADOS (PAMUS 7 -------------------------• Identificação do gestor do contrato: Vítor Joaquim Fernandes
Pereira -----------------------------------------------------------• Data de designação do gestor do contrato: 21/01/2019 -----------• Identificação do coordenador do projeto de execução: Divisão de
Projetos e Mobilidade ----------------------------------------------• Identificação do revisor do projeto: Comissão Municipal de Revisão
de Projetos --------------------------------------------------------• Identificação do diretor técnico da empreitada: Eng. Adriano Paulo
de Carvalho Gonçalves (ASG, Construções e Granitos, Lda.) ----------• Identificação do diretor de fiscalização: Eng.ª Fernanda Maria Duro
Borges Morais Serra ------------------------------------------------II- Antecedentes Relevantes do Procedimento de Contratação Pública: -

F. 113
_____________________

• Data da decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento:
30/10/2018 --------------------------------------------------------• Tipo de procedimento adjudicatório: Concurso público -----------• Data de adjudicação do contrato: 21/01/2019 --------------------• Valor do contrato: 774.832,27€ (Sem IVA) -----------------------• Prazo de execução: 240 dias ------------------------------------• Valor e identificação da caução: -------------------------------Garantia Bancária n.º 0300.005842.893, emitida pela Caixa Geral de
Depósitos, S.A., no valor de 38.741,61€, correspondente a 5% do valor
do contrato. -------------------------------------------------------• Retenção nos pagamentos a efetuar ao cocontratante: ------------5% do valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------• Data da celebração do contrato: 14/02/2019 ---------------------• Identificação do cocontratante: ASG, Construções e Granitos, Lda.
• Fiscalização prévia do tribunal de contas – data do visto prévio:
25/02/2019---------------------------------------------------------III- Condições Relevantes de Execução do Contrato -----------------a) Execução Física da Empreitada: --------------------------------• Data de consignação dos trabalhos e respetivo plano: 15/02/2019 • Data do início dos trabalhos: 14/02/2019 -----------------------• Data de aprovação do plano de segurança fase obra: 04/02/2019 --• Identificação do plano de trabalhos e respetivas medições
efetuadas: --------------------------------------------------------Na Avenida dos Aliados está executada toda a rede de abastecimento de
água. Estão implantados os lancis para delimitação dos passeios e
caldeiras de árvores. ----------------------------------------------No Terreiro da Cavalaria, na Rua dos Dragões foi executada a rede de
abastecimento de água e instalados os cabos da rede elétrica de média
tensão. Foi também colocada a cabina do Posto de Transformação no
Largo do Picadeiro. ------------------------------------------------• Avaliação técnica dos trabalhos executados e medidos, em
conformidade com o caderno de encargos: ----------------------------Os trabalhos estão executados e medidos de acordo com o previsto no
projeto e caderno de encargos, no Auto de Medição n.º 1, n.º 2, n.º
3, n.º 4, n.º 5 e n.º 6. -------------------------------------------b) Prazo de Execução da Empreitada: ------------------------------• Cumprimento do plano de trabalhos e dos respetivos prazos
parcelares da empreitada: ------------------------------------------Em relação ao plano de trabalhos aprovado, verifica-se a inexistência
de atrasos. --------------------------------------------------------Os atrasos deveram-se à necessidade de rever o projeto. O motivo da
correção do projeto deve-se a que no inicio dos trabalhos de
implantação dos lancis de separação entre os passeios e o
estacionamento de verificou a impossibilidade de executar os trabalhos
conforme projetado, já que as raízes das arvores se estendiam para lá
da medida prevista a para a caldeira, colidindo com o lancil. ------Esta revisão ao projeto provocou atrasos superiores a 30 dias. -----• Identificação de eventuais desvios ao prazo de execução da
empreitada e respetivas causas: Sem ocorrência ---------------------• Identificação de eventuais autos de suspensão dos trabalhos da
empreitada e respetivas causas: Sem ocorrência ---------------------• Prorrogação legal do prazo de execução da empreitada e implicações
na realização da mesma: Sem ocorrência -----------------------------c) Modificações Objetivas ao Contrato: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza não prevista: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: -----------------------------------------
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• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza imprevisível: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos a menos: -------------------------------------------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora da supressão dos
trabalhos: --------------------------------------------------------• Ordem de supressão dos trabalhos: ------------------------------• Eventual indeminização: ----------------------------------------d) Fiscalização da Empreitada -------------------------------------• Avaliação geral da atividade de fiscalização e identificação do
modelo de fiscalização: --------------------------------------------A fiscalização ocorre de forma regular. ----------------------------• Identificação
dos
meios
disponíveis
(humanos,
técnicos
e
operacionais) para o desenvolvimento das ações de fiscalização da
empreitada: Técnica, Fiscal e viatura ------------------------------• Identificação do número de ações de fiscalização e resultados
obtidos: ----------------------------------------------------------São efetuadas as visitas necessárias, para acompanhamento da execução
de todos trabalhos, havendo boa colaboração entre a entidade
executante e fiscalização. -----------------------------------------• Reservas e/ou reclamações apresentadas pelo cocontratante: Sem
ocorrência --------------------------------------------------------• Mérito das reservas e/ou reclamações apresentadas: -------------• Decisões tomadas, sobre a matéria: -----------------------------• Aplicação de multas contratuais: -------------------------------• Subcontratação: Sem ocorrência ---------------------------------e) Execução Financeira --------------------------------------------• Plano de pagamentos: -------------------------------------------Mês 1 126.574,19€ 126.574,19€ -------------------------------------Mês 2 126.574,19€ 253.148,38€ -------------------------------------Mês 3 126.574.19€ 379.722,57€ -------------------------------------Mês 4 53.842.05€ 433.564,62€ --------------------------------------Mês 5 110.871,69€ 544.436,34€ -------------------------------------Mês 6 110.871,69€ 655.307,99€ -------------------------------------Mês 7 59.762,14€ 715.070,13€ --------------------------------------Mês 8 59.762,14€ 774.832,27€ --------------------------------------• Faturação: -----------------------------------------------------Auto de Medição n.º 1
12 de Março de 2019
Elegíveis, Av. Aliados

Auto de Medição n.º 2
12 de Março de 2019
Não elegíveis, Av. Aliados

Auto de Medição n.º 3
12 de Março de 2019
Não elegíveis, água, Av. Aliados

Auto de Medição n.º 4
9 de Abril de 2019

925,30€
5.095,00€

18.642,30€

Aprovado em reunião de câmara do dia
18/03/2019

12.622,00€
4.580,00€

25.851,60€ Aprovado em reunião de câmara do dia
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Elegíveis, Av. Aliados

Auto de Medição n.º 5

18.571,60€

15/04/2019

9 de Abril de 2019
Elegíveis

Auto de Medição n.º 6

2.700,00€

9 de Abril de 2019
Elegíveis, água

Total Faturado

44.493,90€

O desvio verificado deveu-se, conforme referido, à necessidade de
rever o projeto. ---------------------------------------------------• Comparticipação financeira (fundos externos): ------------------Largo do Terreiro da Cavalaria – Remodelação Funcional e Paisagística
(PARU5 – INTERVENÇÃO 2.5) ------------------------------------------Investimento total: 628.580,00€ ------------------------------------Investimento elegível: 628.580,00€ ---------------------------------Comparticipação FEDER, à taxa de 85% de 534.293,00€ ----------------Requalificação da Avenida dos Aliados (PAMU 7) ---------------------Investimento total: 100.252,26€ ------------------------------------Investimento elegível: 55.542,31€ ----------------------------------Comparticipação FEDER, à taxa de 85% de 47.210,96€ -----------------• Revisão de preços: Sem ocorrência ------------------------------• Conta da empreitada: Sem ocorrência ----------------------------f) Receção dos Trabalhos da Empreitada, Liberação de Caução e
Garantias: --------------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------g) Identificação dos Principais Desvios ao Contrato e Aplicação de
Medidas Corretivas: ------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------h) Considerações Finais e Propostas de Atuação: -------------------O plano de trabalhos aprovado é o plano de trabalhos entregue na data
de apresentação de propostas, pelo que se sugere que o adjudicatário
atualize plano de trabalhos e respetivo cronograma financeiro, tendo
em conta as datas de inicio dos trabalhos aquando da aprovação do pss.
i) Periodicidade do Relatório: ------------------------------------Mensal ------------------------------------------------------------j) Identificação de Documentação Complementar, em Anexo ao Relatório
À consideração superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 15 de Maio de 2019. ---------------------O Gestor do Contrato -----------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.05.22. –
Concordo para conhecimento. ----------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------Tomei conhecimento. À consideração superior da entidade adjudicante,
no caso, Órgão Executivo Municipal. --------------------------------Numa primeira fase, à consideração do Presidente da Câmara, Dr. Nuno
Vaz. --------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.06.04. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------1.11. RELATÓRIO DE GESTÃO N.º 1. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS
DE OBRAS PÚBLICAS DENOMINADO: LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS
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DO ANJO, ALFERES JOÃO BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E
FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 E 3.1). ARTIGO 290.º- A DO CCP. ----------Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-------------I- Elementos Identificadores: -------------------------------------• Identificação do objeto do contrato: LOTE 6 - REQUALIFICAÇÃO DAS
RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO
RODARIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 E 3.1) -------------------------• Identificação do gestor do contrato: Vítor Joaquim Fernandes
Pereira -----------------------------------------------------------• Data de designação do gestor do contrato: 04/10/2018 -----------• Identificação do coordenador do projeto de execução: Eng. Duarte
Nuno Pereira, (NORVIA, Consultores de Engenharia, S.A.) ------------• Identificação do revisor do projeto: Comissão Municipal de Revisão
de Projetos --------------------------------------------------------• Identificação do diretor técnico da empreitada: Eng. Ruben Varandas
da Canhota (Higino Pinheiro & Irmão, S.A.) -------------------------• Identificação do diretor de fiscalização: Eng.ª Maria Madalena de
Sousa Durão Branco -------------------------------------------------II- Antecedentes Relevantes do Procedimento de Contratação Pública: • Data da decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento:
09/08/2018 --------------------------------------------------------• Tipo de procedimento adjudicatório: Concurso público -----------• Data de adjudicação do contrato: 04/10/2018 --------------------• Valor do contrato: 1.133.878,65€ (Sem IVA) ---------------------• Prazo de execução: 365 dias ------------------------------------• Valor e identificação da caução: Garantia Bancária N00409255,
emitida pelo Novo Banco, S.A., no valor de 113.387,86€, correspondente
a 10% do valor dos trabalhos. --------------------------------------• Retenção nos pagamentos a efetuar ao cocontratante: Não aplicável
• Data da celebração do contrato: 20/11/2018 ---------------------• Identificação do cocontratante: Higino Pinheiro & Irmão, S.A. --• Fiscalização prévia do tribunal de contas – data do visto prévio:
28/12/2018 --------------------------------------------------------III- Condições Relevantes de Execução do Contrato -----------------a) Execução Física da Empreitada: --------------------------------• Data de consignação dos trabalhos e respetivo plano: 04/03/2019 • Data do início dos trabalhos: 25/03/2019 -----------------------• Data de aprovação do plano de segurança fase obra: 04/03/2019 --• Identificação do plano de trabalhos e respetivas medições
efetuadas: --------------------------------------------------------Os trabalhos tiveram inicio na Rua Fonte do Leite até à Avenida
Marechal Carmona. --------------------------------------------------Foram executadas demolições de lancis e pavimentos e estão a ser
efetuadas as infraestruturas elétricas e de telecomunicações. ------• Avaliação técnica dos trabalhos executados e medidos, em
conformidade com o caderno de encargos: ----------------------------Não foram ainda medidos trabalhos. ---------------------------------b) Prazo de Execução da Empreitada: ------------------------------• Cumprimento do plano de trabalhos e dos respetivos prazos
parcelares da empreitada: ------------------------------------------Em relação ao plano de trabalhos aprovado, verifica-se a inexistência
de atrasos. --------------------------------------------------------• Identificação de eventuais desvios ao prazo de execução da
empreitada e respetivas causas: Posteriormente ao contrato desta
empreitada, foi adjudicada ao mesmo empreiteiro empreitada de
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substituição de toda a rede de abastecimento publico de água e ramais
domiciliários nos arruamentos da intervenção. ----------------------O atraso verificado deve-se assim ao inicio da empreitada de
substituição da rede de abastecimento de água. ---------------------Verifica-se também, no âmbito de protocolo praticado entre a CMC e a
EDP, que será fornecido para a obra, de entre outros, cabos elétricos,
armários de distribuição e colunas. --------------------------------Desconhece-se a data de entrega dos referidos materiais na obra. Tal
facto causa atrasos, tanto na instalação de cabos enterrados, como na
execução dos trabalhos que lhes são subsequentes, nomeadamente a
execução de pavimentos. Deste modo, só estão a ser instalados os
negativos para as infraestruturas elétricas, nos locais previstos no
projeto. ----------------------------------------------------------• Identificação de eventuais autos de suspensão dos trabalhos da
empreitada e respetivas causas: Sem ocorrência ---------------------• Prorrogação legal do prazo de execução da empreitada e implicações
na realização da mesma: Sem ocorrência -----------------------------c) Modificações Objetivas ao Contrato: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza não prevista: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza imprevisível: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos a menos: -------------------------------------------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora da supressão dos
trabalhos: --------------------------------------------------------• Ordem de supressão dos trabalhos: ------------------------------• Eventual indeminização: ----------------------------------------d) Fiscalização da Empreitada -------------------------------------• Avaliação geral da atividade de fiscalização e identificação do
modelo de fiscalização: --------------------------------------------A fiscalização ocorre de forma regular. ----------------------------• Identificação
dos
meios
disponíveis
(humanos,
técnicos
e
operacionais) para o desenvolvimento das ações de fiscalização da
empreitada: Técnica, Fiscal e viatura ------------------------------• Identificação do número de ações de fiscalização e resultados
obtidos: ----------------------------------------------------------São efetuadas as visitas necessárias, para acompanhamento da execução
de todos trabalhos, havendo boa colaboração entre a entidade
executante e fiscalização. -----------------------------------------• Reservas e/ou reclamações apresentadas pelo cocontratante: Sem
ocorrência --------------------------------------------------------• Mérito das reservas e/ou reclamações apresentadas: -------------• Decisões tomadas, sobre a matéria: -----------------------------• Aplicação de multas contratuais: --------------------------------
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• Subcontratação: Sem ocorrência ---------------------------------e) Execução Financeira --------------------------------------------• Plano de pagamentos: -------------------------------------------Mês 1 64650,62€ 64.650,62€ ----------------------------------------Mês 2 84.180,29€ 148.830,91€ --------------------------------------Mês 3 77.469,85€ 226.300,76€ --------------------------------------Mês 4 37.534,53€ 263.835,29€ --------------------------------------Mês 5 60.603,37€ 324.438,66€ --------------------------------------Mês 6 177.630,09€ 502.068,75€ --------------------------------------Mês 7 78.982,18€ 581.050,93€ --------------------------------------Mês 8 101.711,07€ 682.762,00€ -------------------------------------Mês 9 208.139,20€ 890.901,20€ -------------------------------------Mês 10 116.018,29€ 1.006.919,49 ------------------------------------Mês 11 73.845,54€ 1.080.765,03€ ------------------------------------Mês 12 53.113,62€ 1.133.878,65€ ------------------------------------• Faturação: Sem ocorrência --------------------------------------• Comparticipação financeira (fundos externos): ------------------Investimento total: 1.379.698,41€ ----------------------------------Investimento elegível: 646.717,89€ ---------------------------------Comparticipação FEDER, à taxa de 85% de 549.710,21€ ----------------• Revisão de preços: Sem ocorrência ------------------------------• Conta da empreitada: Sem ocorrência ----------------------------f) Receção dos Trabalhos da Empreitada, Liberação de Caução e
Garantias: --------------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------g) Identificação dos Principais Desvios ao Contrato e Aplicação de
Medidas Corretivas: ------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------h) Considerações Finais e Propostas de Atuação: -------------------O plano de trabalhos aprovado é o plano de trabalhos entregue na data
de apresentação de propostas, pelo que se sugere que o adjudicatário
atualize plano de trabalhos e respetivo cronograma financeiro, tendo
em conta as datas de inicio dos trabalhos aquando da aprovação do pss.
Sugere-se também que o adjudicatário reforce as equipas de trabalhos,
de modo a recuperar o atraso verificado. ---------------------------i) Periodicidade do Relatório: ------------------------------------Mensal ------------------------------------------------------------j) Identificação de Documentação Complementar, em Anexo ao Relatório
À consideração superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 17 de Maio de 2019. ---------------------O Gestor do Contrato -----------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.05.27. –
Concordo para conhecimento. ----------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------Tomei conhecimento. À consideração superior da entidade adjudicante,
no caso, Órgão Executivo Municipal. --------------------------------Numa primeira fase, à consideração do Presidente da Câmara, Dr. Nuno
Vaz. --------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.06.04. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.12. RELATÓRIO DE GESTÃO N.º 1. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS
DE OBRAS PÚBLICAS DENOMINADO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO LOCAL DE
PRODUTORES. ARTIGO 290.º- A DO CCP. --------------------------------Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-------------I- Elementos Identificadores: -------------------------------------• Identificação do objeto do contrato: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO
LOCAL DE PRODUTORES ------------------------------------------------• Identificação do gestor do contrato: Vítor Joaquim Fernandes
Pereira -----------------------------------------------------------• Data de designação do gestor do contrato: 21/01/2019 -----------• Identificação do coordenador do projeto de execução: Arq. Marco
Lívio Fernandes Pimparel, (Arquiponto, Arquitetura e Engenharia, Lda.)
• Identificação do revisor do projeto: Não aplicável -------------• Identificação do diretor técnico da empreitada: Eng. Alexandra
Fernanda Almeida Machado (SENSETEC - Engenharia e Construção, Lda.)
• Identificação do diretor de fiscalização: Eng.ª Fernanda Maria Duro
Borges Morais Serra ------------------------------------------------II- Antecedentes Relevantes do Procedimento de Contratação Pública: • Data da decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento:
15/11/2018 --------------------------------------------------------• Tipo de procedimento adjudicatório: Concurso público -----------• Data de adjudicação do contrato: 21/01/2019 --------------------• Valor do contrato: 143.794,06€ (Sem IVA) ---------------------• Prazo de execução: 120 dias ------------------------------------• Valor e identificação da caução: Não aplicável -----------------• Retenção nos pagamentos a efetuar ao cocontratante: 10% do valor
dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------------• Data da celebração do contrato: 21/02/2019 ---------------------• Identificação
do
cocontratante:
“SENSETEC
–
Engenharia
e
Construção, Lda.” -------------------------------------------------• Fiscalização prévia do tribunal de contas – data do visto prévio:
Não aplicável ------------------------------------------------------III- Condições Relevantes de Execução do Contrato -----------------a) Execução Física da Empreitada: --------------------------------• Data de consignação dos trabalhos e respetivo plano: 25/02/2019 • Data do início dos trabalhos: 04/03/2019 -----------------------• Data de aprovação do plano de segurança fase obra: 04/03/2019 --• Identificação do plano de trabalhos e respetivas medições
efetuadas: --------------------------------------------------------Nesta data estão executadas as infraestruturas de redes de
abastecimento de água, redes de drenagem de água residuais domésticas
e rede elétrica. ---------------------------------------------------Estão concluídos os trabalhos de construção civil das instalações
sanitárias e, está executada a estrutura da cobertura, tendo sido
iniciado a colocação da chapa de revestimento da cobertura. --------• Avaliação técnica dos trabalhos executados e medidos, em
conformidade com o caderno de encargos: ----------------------------Os trabalhos estão executados e medidos de acordo com o previsto no
projeto e caderno de encargos, no Auto de Medição n.º 1 e n.º 2. ---b) Prazo de Execução da Empreitada: ------------------------------• Cumprimento do plano de trabalhos e dos respetivos prazos
parcelares da empreitada: ------------------------------------------Em relação ao plano de trabalhos aprovado, verifica-se a inexistência
de atrasos. ---------------------------------------------------------

F. 120
_____________________

• Identificação de eventuais desvios ao prazo de execução da
empreitada e respetivas causas: Sem ocorrência ---------------------• Identificação de eventuais autos de suspensão dos trabalhos da
empreitada e respetivas causas: Sem ocorrência ---------------------• Prorrogação legal do prazo de execução da empreitada e implicações
na realização da mesma: Sem ocorrência -----------------------------c) Modificações Objetivas ao Contrato: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza não prevista: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza imprevisível: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos a menos: -------------------------------------------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: -------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora da supressão dos
trabalhos: --------------------------------------------------------• Ordem de supressão dos trabalhos: ------------------------------• Eventual indeminização: ----------------------------------------d) Fiscalização da Empreitada -------------------------------------• Avaliação geral da atividade de fiscalização e identificação do
modelo de fiscalização: --------------------------------------------A fiscalização ocorre de forma regular. ----------------------------• Identificação
dos
meios
disponíveis
(humanos,
técnicos
e
operacionais) para o desenvolvimento das ações de fiscalização da
empreitada: Técnica, Fiscal e viatura ------------------------------• Identificação do número de ações de fiscalização e resultados
obtidos: ----------------------------------------------------------São efetuadas as visitas necessárias, para acompanhamento da execução
de todos trabalhos, havendo boa colaboração entre a entidade
executante e fiscalização. -----------------------------------------• Reservas e/ou reclamações apresentadas pelo cocontratante: Sem
ocorrência --------------------------------------------------------• Mérito das reservas e/ou reclamações apresentadas: -------------• Decisões tomadas, sobre a matéria: -----------------------------• Aplicação de multas contratuais: -------------------------------• Subcontratação: Sem ocorrência ---------------------------------e) Execução Financeira --------------------------------------------• Plano de pagamentos: -------------------------------------------Mês 1 12.096,85€ 12.096.85€ ---------------------------------------Mês 2 35.185,14€ 47.281,99€ ----------------------------------------Mês 3 44.430,83€ 91.712,82€ ----------------------------------------Mês 4 52.081,22€ 143.794,06 ---------------------------------------• Faturação: Auto de Medição n.º 1 -------------------------------26 de Março de 2019 ------------------------------------------------21.224,73€ Aprovado em reunião de câmara do dia 27/03/2019 --------Auto de Medição n.º 2 -----------------------------------------------
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22 de Março de 2019 ------------------------------------------------48.426,98€ Aprovado em reunião de câmara do dia 29/04/2019 --------Total Faturado 69.651,71€ ----------------------------------------• Comparticipação financeira (fundos externos): ------------------Investimento total: 155.710,00€ ------------------------------------Investimento elegível: 155.710,00€ ---------------------------------Comparticipação FEADER, à taxa de 50% de 77.855,00€ ----------------• Revisão de preços: Sem ocorrência ------------------------------• Conta da empreitada: Sem ocorrência ----------------------------f) Receção dos Trabalhos da Empreitada, Liberação de Caução e
Garantias: --------------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------g) Identificação dos Principais Desvios ao Contrato e Aplicação de
Medidas Corretivas: ------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------h) Considerações Finais e Propostas de Atuação: -------------------O plano de trabalhos aprovado é o plano de trabalhos entregue na data
de apresentação de propostas, pelo que se sugere que o adjudicatário
atualize plano de trabalhos e respetivo cronograma financeiro, tendo
em conta as datas de inicio dos trabalhos aquando da aprovação do pss.
i) Periodicidade do Relatório: ------------------------------------Mensal ------------------------------------------------------------j) Identificação de Documentação Complementar, em Anexo ao Relatório
À consideração superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 13 de Maio de 2019. ---------------------O Gestor do Contrato -----------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.05.27. –
Concordo para conhecimento. ----------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------Tomei conhecimento. À consideração superior da entidade adjudicante,
no caso, Órgão Executivo Municipal. --------------------------------Numa primeira fase, à consideração do Presidente da Câmara, Dr. Nuno
Vaz. --------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.06.04. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------1.13. RELATÓRIO DE GESTÃO N.º 1. QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA
MARGEM DIREITA, ENTRE O JARDIM DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE.
ARTIGO 290.º- A DO CCP. --------------------------------------------Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-------------I- Elementos Identificadores: -------------------------------------• Identificação do objeto do contrato: QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
DA AMRGEM DIREITA, ENTRE O JARDIM DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE
• Identificação do gestor do contrato: Vítor Joaquim Fernandes
Pereira -----------------------------------------------------------• Data de designação do gestor do contrato: 18/02/2019 -----------• Identificação do coordenador do projeto de execução: Arq. Pedro
Guimarães ----------------------------------------------------------
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• Identificação do revisor do projeto: Comissão Municipal de Revisão
de Projetos --------------------------------------------------------• Identificação do diretor técnico da empreitada: Eng.ª Cátia Filipa
Costa Lourenço (ANTEROS EMPREITADAS, Sociedade de Construções e Obras
Públicas, S.A.) ----------------------------------------------------• Identificação do diretor de fiscalização: Eng.ª Maria Madalena de
Sousa Durão Branco -------------------------------------------------II- Antecedentes Relevantes do Procedimento de Contratação Pública: • Data da decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento:
29/11/2018 --------------------------------------------------------• Tipo de procedimento adjudicatório: Concurso público -----------• Data de adjudicação do contrato: 18/02/2019 --------------------• Valor do contrato: 848.998,00€ (Sem IVA) -----------------------• Prazo de execução: 365 dias ------------------------------------• Valor e identificação da caução: 42.449,40€, Garantia Bancária
N00410567, emitida pelo Novo Banco, S.A., correspondente a 5% do valor
do contrato. -------------------------------------------------------• Retenção nos pagamentos a efetuar ao cocontratante: 5% do valor
dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------------• Data da celebração do contrato: 15/03/2019 ---------------------• Identificação do cocontratante: “ANTEROS EMPREITADAS, Sociedade de
Construções e Obras Públicas, S.A.” -------------------------------• Fiscalização prévia do tribunal de contas – data do visto prévio:
Aguarda-se a emissão de visto --------------------------------------III- Condições Relevantes de Execução do Contrato -----------------a) Execução Física da Empreitada: --------------------------------• Data de consignação dos trabalhos e respetivo plano: 01/04/2019 • Data do início dos trabalhos: Trabalhos não iniciados ----------• Data de aprovação do plano de segurança fase obra: 15/04/2019 --• Identificação do plano de trabalhos e respetivas medições
efetuadas: --------------------------------------------------------Nesta data os trabalhos ainda não iniciaram. -----------------------• Avaliação técnica dos trabalhos executados e medidos, em
conformidade com o caderno de encargos: Sem ocorrência. ------------b) Prazo de Execução da Empreitada: ------------------------------• Cumprimento do plano de trabalhos e dos respetivos prazos
parcelares da empreitada: ------------------------------------------Em relação ao plano de trabalhos aprovado, verifica-se atrasos no
inicio dos trabalhos. ----------------------------------------------Estes atrasos devem-se à necessidade da equipa de arqueologia do
Município ter que executar sondagens arqueológicas. ----------------As sondagens ainda não tiveram início devido a se estar a aguardar
autorização da Direção Geral do Património Cultural. (apresenta-se em
anexo comprovativo do pedido à DRC submetido em 05/04/2019. --------• Identificação de eventuais desvios ao prazo de execução da
empreitada e respetivas causas: Nesta data os trabalhos ainda não
iniciaram. --------------------------------------------------------• Identificação de eventuais autos de suspensão dos trabalhos da
empreitada e respetivas causas: Sem ocorrência ---------------------• Prorrogação legal do prazo de execução da empreitada e implicações
na realização da mesma: Sem ocorrência -----------------------------c) Modificações Objetivas ao Contrato: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza não prevista: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: ------
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• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza imprevisível: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos a menos: -------------------------------------------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora da supressão dos
trabalhos: --------------------------------------------------------• Ordem de supressão dos trabalhos: ------------------------------• Eventual indeminização: ----------------------------------------d) Fiscalização da Empreitada -------------------------------------• Avaliação geral da atividade de fiscalização e identificação do
modelo de fiscalização: --------------------------------------------• Identificação
dos
meios
disponíveis
(humanos,
técnicos
e
operacionais) para o desenvolvimento das ações de fiscalização da
empreitada: Técnica, Fiscal e viatura ------------------------------• Identificação do número de ações de fiscalização e resultados
obtidos: ----------------------------------------------------------São efetuadas as visitas necessárias, para acompanhamento da execução
de todos trabalhos, havendo boa colaboração entre a entidade
executante e fiscalização. -----------------------------------------• Reservas e/ou reclamações apresentadas pelo cocontratante: Sem
ocorrência --------------------------------------------------------• Mérito das reservas e/ou reclamações apresentadas: -------------• Decisões tomadas, sobre a matéria: -----------------------------• Aplicação de multas contratuais: -------------------------------• Subcontratação: Sem ocorrência ---------------------------------e) Execução Financeira --------------------------------------------• Plano de pagamentos: -------------------------------------------Mês 1 41.358,90€ 41.358,90€
Mês 2 48.043,33€ 89.402,23€
Mês 3 102.385,47€ 191.787,70€
Mês 4 96.940,00€ 288.727,70€
Mês 5 96.939,98€ 385.667,68€
Mês 6 100.928,81€ 486.596,49€
Mês 7 113.543,84€ 600.140,33€
Mês 8 93.812,87€ 693.953,20€
Mês 9 63.784,74€ 757.737,94€
Mês 10 34.368,05€ 792.105,99€
Mês 11 27.773,39€ 819.879,38€
Mês 12 29.108,62€ 848.988,00€---------------------------------------• Faturação: Sem ocorrência --------------------------------------• Comparticipação financeira (fundos externos): ------------------Investimento total: 979.520,70€ ------------------------------------Investimento elegível: 979.520,70€ ---------------------------------Comparticipação FEDER, à taxa de 85% de 832.592,60€ ----------------• Revisão de preços: Sem ocorrência ------------------------------• Conta da empreitada: Sem ocorrência ----------------------------f) Receção dos Trabalhos da Empreitada, Liberação de Caução e
Garantias: ---------------------------------------------------------

F. 124
_____________________

Sem ocorrência -----------------------------------------------------g) Identificação dos Principais Desvios ao Contrato e Aplicação de
Medidas Corretivas: ------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------h) Considerações Finais e Propostas de Atuação: -------------------Sugere-se que os trabalhos de arqueologia de execução das duas
sondagens arqueológicas sejam executados conforme acordado pela equipa
de arqueologia do Município logo que possível, de modo a não causar
constrangimentos nos prazos contratuais da empreitada. -------------Apos os referidos trabalhos iniciarem, deverá solicitar-se ao
adjudicatário a atualização do plano de trabalhos. -----------------i) Periodicidade do Relatório: ------------------------------------Mensal ------------------------------------------------------------j) Identificação de Documentação Complementar, em Anexo ao Relatório
Pedido de trabalho arqueológico submetido à Direção Geral do
Património Cultural. -----------------------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 20 de Maio de 2019. ---------------------O Gestor do Contrato -----------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.05.27. –
Concordo para conhecimento. ----------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------Tomei conhecimento. À consideração superior da entidade adjudicante,
no caso, Órgão Executivo Municipal. --------------------------------Numa primeira fase, à consideração do Presidente da Câmara, Dr. Nuno
Vaz. --------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.06.04. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------1.14. RELATÓRIO DE GESTÃO N.º 3. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS
DE OBRAS PÚBLICAS DENOMINADO: CENTRO CÍVICO (PARU 2.3). ARTIGO 290.ºA DO CCP. ----------------------------------------------------------Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-------------I- Elementos Identificadores: -------------------------------------• Identificação do objeto do contrato: CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) --• Identificação do gestor do contrato: Vítor Joaquim Fernandes
Pereira -----------------------------------------------------------• Data de designação do gestor do contrato: 04/10/2018 -----------• Identificação do coordenador do projeto de execução: Arq. César
Gonçalves ---------------------------------------------------------• Identificação do revisor do projeto: Não aplicável -------------• Identificação do diretor técnico da empreitada: Eng. Isaque
Reguenga (Edibarra, S.A.) ------------------------------------------• Identificação do diretor de fiscalização: Eng.ª Maria Madalena de
Sousa Durão Branco -------------------------------------------------II- Antecedentes Relevantes do Procedimento de Contratação Pública: • Data da decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento:
09/08/2018 --------------------------------------------------------• Tipo de procedimento adjudicatório: Concurso público ------------
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• Data de adjudicação do contrato: 01/10/2018 --------------------• Valor do contrato: 228.917,02€ (Sem IVA) -----------------------• Prazo de execução: 180 dias ------------------------------------• Valor e identificação da caução: -------------------------------Garantia bancaria n.º 0309.015861.493 datada de 13/12/2018 da Caixa
Geral de Depósitos, S.A., no valor de 11.445,85€, aprovada por
deliberação camarária tomada em reunião ordinária do dia 21/01/2019,
correspondente a 5% do valor do contrato em substituição do deposito
de garantia efetuado em fase de Contrato. --------------------------• Retenção nos pagamentos a efetuar ao cocontratante: ------------5% do valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------• Data da celebração do contrato: 16/11/2018 ---------------------• Identificação
do
cocontratante:
“EDIBARRA
–
Engenharia
e
Construção, S.A.” --------------------------------------------------• Fiscalização prévia do tribunal de contas – data do visto prévio:
Não aplicável ------------------------------------------------------III- Condições Relevantes de Execução do Contrato -----------------a) Execução Física da Empreitada: --------------------------------• Data de consignação dos trabalhos e respetivo plano: 03/12/2018 • Data do início dos trabalhos: 03/12/2018 -----------------------• Data de aprovação do plano de segurança fase obra: 05/12/2018 --• Identificação do plano de trabalhos e respetivas medições
efetuadas: --------------------------------------------------------Nesta data estão em obra equipas de trabalhos para execução e conclusão
das diversas especialidades. ---------------------------------------• Avaliação técnica dos trabalhos executados e medidos, em
conformidade com o caderno de encargos: ----------------------------Os trabalhos estão executados e medidos de acordo com o previsto no
projeto e caderno de encargos, no Auto de Medição n.º 1, n.º 2, n.º
3, n.º 4, n.º 5 e n.º 6. -------------------------------------------b) Prazo de Execução da Empreitada: ------------------------------• Cumprimento do plano de trabalhos e dos respetivos prazos
parcelares da empreitada: ------------------------------------------Em relação ao plano de trabalhos aprovado, conforme referido nos
anteriores relatórios, o mesmo sofreu atrasos relativamente aos
trabalhos de Betão em Fundações e Estruturas, na zona de ampliação do
edifício. ---------------------------------------------------------Estes atrasos foram provocados devido à necessidade da equipa de
arqueologia do Município ter que executar duas sondagens arqueológicas
nesta zona previamente à execução das fundações. -------------------Só após 08/03/2019, data da conclusão dos trabalhos de arqueologia, é
que houve autorização da equipa de arqueologia para iniciar aos
trabalhos de Betão em Fundações e Estruturas, na zona de ampliação do
edifício. ---------------------------------------------------------De acordo com informações da Fiscalização, o adjudicatário está a
reforçar as equipas de trabalho, de modo a não comprometer os prazos
finais da obra. ----------------------------------------------------• Identificação de eventuais desvios ao prazo de execução da
empreitada e respetivas causas: ------------------------------------Verificam-se desvios no capitulo dos trabalhos de revestimentos. O
Atraso no inicio dos trabalhos de Betão em Fundações e Estruturas
provocou atrasos nas tarefas seguintes. ----------------------------Constata-se a existência de quantidades de trabalhos previstos no
projeto que não estão contemplados no mapa de quantidades, pelo que
está a efetuar-se respetivas medições de modo a propor a aprovação dos
trabalhos não previstos ao Dono de Obra. ----------------------------
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• Identificação de eventuais autos de suspensão dos trabalhos da
empreitada e respetivas causas: Sem ocorrência ---------------------• Prorrogação legal do prazo de execução da empreitada e implicações
na realização da mesma: Sem ocorrência -----------------------------c) Modificações Objetivas ao Contrato: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza não prevista: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos complementares de natureza imprevisível: -----------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora dos trabalhos: -----• Ordem de execução dos trabalhos: -------------------------------• Prorrogação do prazo da empreitada: ----------------------------Trabalhos a menos: -------------------------------------------------• Causas: Sem ocorrência -----------------------------------------• Natureza dos trabalhos: ----------------------------------------• Quantidade dos trabalhos: --------------------------------------• Data da decisão Administrativa autorizadora da supressão dos
trabalhos: --------------------------------------------------------• Ordem de supressão dos trabalhos: ------------------------------• Eventual indeminização: ----------------------------------------d) Fiscalização da Empreitada -------------------------------------• Avaliação geral da atividade de fiscalização e identificação do
modelo de fiscalização: --------------------------------------------A fiscalização ocorre de forma regular. ----------------------------• Identificação
dos
meios
disponíveis
(humanos,
técnicos
e
operacionais) para o desenvolvimento das ações de fiscalização da
empreitada: Técnica, Fiscal e viatura ------------------------------• Identificação do número de ações de fiscalização e resultados
obtidos: ----------------------------------------------------------São efetuadas as visitas necessárias, para acompanhamento da execução
de todos trabalhos, havendo boa colaboração entre a entidade
executante e fiscalização. -----------------------------------------• Reservas e/ou reclamações apresentadas pelo cocontratante: Sem
ocorrência --------------------------------------------------------• Mérito das reservas e/ou reclamações apresentadas: Sem ocorrência
• Decisões tomadas, sobre a matéria: Sem ocorrência --------------• Aplicação de multas contratuais: Sem ocorrência ----------------• Subcontratação: Sem ocorrência ---------------------------------e) Execução Financeira --------------------------------------------• Plano de pagamentos: --------------------------------------------

Mês 1

4.584,00€

4.584,00€

Mês 2

8.274,65€

12.858,65€

Mês 3

15.100,00€

27.958,65€

Mês 4

41.472,68€

69.431,33€

Mês 5

101.937,13€

171.368,46€

Mês 6

50.720,01€

222.088,47€
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Mês 7
•

6.828,55€

228.917,02€

Faturação: -----------------------------------------------------Auto de Medição n.º 1

4.284,00€

Aprovado em reunião de câmara do dia 21/01/2019

8.274,65€

Aprovado em reunião de câmara do dia 05/02/2019

25 de Feveiro de 2019

12.064,21€

Aprovado em reunião de câmara do dia 04/03/2019

Auto de Medição n.º 4

29.186,96€

Aprovado em reunião de câmara do dia 01/04/2019

36.304.14€

Aprovado em reunião de câmara do dia 29/04/2019

33.721,32€

Em aprovação

1 de Janeiro de 2019

Auto de Medição n.º 2
25 de Janeiro de 2019

Auto de Medição n.º 3

25 de Março de 2019

Auto de Medição n.º 5
18 de Abril de 2019

Auto de Medição n.º 6
18 de Abril de 2019

Total Faturado

124.135,30€

O desvio verificado deve-se, conforme referido, no atraso nos
trabalhos do capitulo Betão em Fundações e Estruturas. -------------• Comparticipação financeira (fundos externos): ------------------Investimento total: 263.556,00€ ------------------------------------Investimento elegível: 263.556,00€ ---------------------------------Comparticipação FEDER, à taxa de 85% de 224.022,60€ ----------------• Revisão de preços: Sem ocorrência ------------------------------• Conta da empreitada: Sem ocorrência ----------------------------f) Receção dos Trabalhos da Empreitada, Liberação de Caução e
Garantias: --------------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------g) Identificação dos Principais Desvios ao Contrato e Aplicação de
Medidas Corretivas: ------------------------------------------------Sem ocorrência -----------------------------------------------------h) Considerações Finais e Propostas de Atuação: -------------------Sugere-se que o adjudicatário reforce as equipas de trabalho de modo
a não comprometer da data de conclusão da obra. --------------------i) Periodicidade do Relatório: ------------------------------------Mensal ------------------------------------------------------------j) Identificação de Documentação Complementar, em Anexo ao Relatório:
À consideração superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 20 de Maio de 2019. ---------------------O Gestor do Contrato -----------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.05.21. –
Concordo para conhecimento. ----------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.30. ------------------------------------Tomei conhecimento. À consideração superior da entidade adjudicante,
no caso, Órgão Executivo Municipal. --------------------------------Numa primeira fase, à consideração do Presidente da Câmara, Dr. Nuno
Vaz. --------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.05.30. -------------------------------------------------------Visto. À reunião da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.15. ADUTORA PARQUE EMPRESARIAL CHAVES – ADUTORA CANDO – SOUTELO E
RESERVATÓRIO DE SOUTELO - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA Nº
1/DOP/2019 --------------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Revisão nº 1/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, SINOP – ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de
5.081,27 €, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos
os efeitos legais. -------------------------------------------------DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. MARCELO
DELGADO, DE 2019.06.05. --------------------------------------------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
2019.06.05. -------------------------------------------------------À Reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €5.081,27
(cinco mil e oitenta e um euros e vinte e sete cêntimos), 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. REVISÃO DE PREÇOS - ABRIL 2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. Foi presente a informação nº116/DAR/2019, identificada em epígrafe,
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—
I – Enquadramento---------------------------------------------------Através de fatura nº 17119/00066 de 31 de março de 2019, a Rede
Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do DecretoLei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato
“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana
do Concelho de Chaves”.---------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá
lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos,
do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em
relação à unidade”.-------------------------------------------------2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de
resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar
como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais,
será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de
6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:-------------------------------
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Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:S — Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------S° — Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------Ga — Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão-----------------Gao _ Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------lp — Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão----lp° —Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite para
a entrega das propostas.--------------------------------------------3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de
atualização para janeiro de 2019 é o constante dos cálculos seguintes:
Ct
(mar
2019)
=0.10137.70127.30
+0.10308.90298.20
+0.80
100.9598.478=1.0318 -----------------------------------------------Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior,
inferior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0301.----Quant.
(ton)

Preço
Unit.
Faturado

Valor
Faturado

fev/19

Preço
Unit.
Rev.
Preços

Valor Total
Rev. Preços

Diferença

Revisão Preços - fev/19

Recolha e Tratamento
RSU’s

1
103.28

30.78€

33
958,96€

32.46€

35 812,47€

1 853,51€

Recolha Monstros

4

79.59€

318.36€

83.94€

335.76€

17.40€

Dif. Total Rev. Preços
mar/19

1 870,91€

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de
revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás
citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à
Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente
de atualização referente a março de 2019 e respetivo valor de revisão
de preço a faturar (1 983,16€).-------------------------------------Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora
em apreciação;-----------------------------------------------------Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação
que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo
Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia
Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------À consideração Superior.-------------------------------------------Chaves, 24 de maio de 2019-----------------------------------------(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.27. ------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO
MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.05.28. ---------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------IX
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS
X
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS
1. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA O ANO
LETIVO DE 2019/2020. AJUSTE DIRETO N.º30/SC/2019. -----------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço acima referido,
de acordo com a informação nº 106/SE nº39/2019, da Divisão de
Desenvolvimento Social e Cultural, que se anexa, submete-se à
consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ----1. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------Considerando que a estimativa global para a aquisição de bilhetes de
assinatura (passes escolares), para o ano letivo de 2019/2020, é de
288.785,61€ (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e
cinco euros e sessenta e um cêntimos), acrescidos de Iva; ---------- Considerando que a empresa “Auto Viação do Tâmega” é a única empresa
concessionária do serviço público de transporte, que opera no Concelho
de Chaves, conforme o exposto na informação da DDSC em anexo; ------- Considerando que, nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea
e) do nº1 do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poderse-á convidar apenas uma entidade, quando as prestações que constituem
o objeto do contrato só possam ser confiadas a determinada entidade;
Assim, em cumprimento da alínea b) do nº1 do artigo 18º do DecretoLei nº 197/99 de 8 de Junho e nos termos do disposto nos artigos 36º
e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo Municipal,
para aplicação do procedimento “Ajuste Direto”, previsto na subalínea
ii) da alínea e) do nº1 do artigo 24º do citado código, para
adjudicação da aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares)
para o ano letivo de 2019/2020. ------------------------------------2.
Aprovação do processo de procedimento ------------------------Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea a)
do nº1 do artigo 40º, conjugado com o artigo 115º do Código dos
Contratos Públicos, acompanham a presente proposta o caderno de
encargos e o ofício convite para apresentação de proposta a remeter à
seguinte entidade: -------------------------------------------------Auto Viação do Tâmega. ---------------------------------------------3.
Adjudicação por lotes ----------------------------------------Nos termos do disposto no n.º2 do artigo 46.º-A do CCP, a presente
prestação de serviços não será adjudicada por lotes, em virtude de a
empresa “Auto Viação do Tâmega” ser a única empresa concessionária do
serviço público de transporte, que opera no Concelho de Chaves, e as
prestações a abranger por este contrato são tecnicamente incindíveis.4.
Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 63.º da
Lei n.º71/2018 de 31 de dezembro – LOE -----------------------------Nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea a) do ponto III da
Proposta n.º2/DCG/2019, a presente prestação de serviços está
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dispensada do cumprimento dos limites impostos pelo n.º1 do artigo
63.º da Lei n.º71/2018 de 31 de dezembro. -------------------------5.
Caução -------------------------------------------------------No presente procedimento será exigida uma prestação de caução, no
valor de 5% do preço contratual, nos termos do disposto nos artigos
88º e 89.º do CCP. ------------------------------------------------6.
Compromissos Plurianuais -------------------------------------Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012
de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo
22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação,
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e
parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da
assembleia municipal. ----------------------------------------------Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente
proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este
autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: -----------Por ano económico
Aquisição de bilhetes de
assinatura (passes escolares) para
o ano letivo de 2019/2020

2019

2020

112.116,84€

176.668,77€

7. Cabimento orçamental -----------------------------------------O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental
na rubrica 020210, conforme informação de cabimento em anexo.-------À consideração superior. ------------------------------------------Chaves, 04 de junho de 2019 ---------------------------------------A Técnica Superior, em regime de mobilidade -----------------------(Susana Borges)----------------------------------------------------Em anexo: Convite e Caderno de Encargos ---------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.04. ---------------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. ----------------------------------------------------------2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM
CIRCUITOS ESPECIAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020. CONCURSO PÚBLICO
N.º4/SC/2019. -----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço identificado
em epígrafe, de acordo com a Informação DDSC nº97/SE nº36/2019 em
anexo, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa
o seguinte:--------------------------------------------------------1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- Considerando que o preço base do presente procedimento é de
184.981,73€ (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um
euros e setenta e três cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor; -------------------------------------------------------------
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- Considerando que, de acordo com informação prestada pela DDSC, via
e-mail, em anexo, o preço base indicado no caderno de encargos foi
calculado tendo em conta os valores do anterior procedimento; ------ Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar
mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a
celebração de contratos, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial
da União Europeia, quando o valor do contrato seja inferior aos
limiares referidos nas alíneas b), c) ou d) do nº3 do artigo 474º;
Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º
do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos
artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo
Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto
na alínea b) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da prestação
de serviços identificada em epígrafe. ------------------------------2. Designação do júri --------------------------------------------- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do
CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do
citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são
conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão
de contratar;------------------------------------------------------Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de
constituição: ------------------------------------------------------ Membros efetivos: ------------------------------------------------ Presidente: Dr.º Marcelo Delgado, Diretor do Departamento de
Coordenação Geral; ------------------------------------------------- 1º Membro Efetivo: Eng.º Carlos França, Chefe da Divisão de
Desenvolvimento Social e Cultural; --------------------------------- 2º Membro Efetivo: Dr.ª Zuleika Rodrigues, Técnica Superior. ----O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos. ------------------------------------------------------ Membros suplentes: ------------------------------------------------ 1º Membro Suplente: Dr.ª Lídia Pinto, Técnica Superior; ----------- 2º Membro Suplente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão
Financeira.--------------------------------------------------------3. Delegação de competências -------------------------------------Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as
competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de
contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na
parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------4. Aprovação do processo de procedimento -------------------------Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c)
do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o
caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do
concurso. ---------------------------------------------------------5. Caução -------------------------------------------------------No presente procedimento não será exigida a prestação de caução, nos
termos do disposto na alínea a) do nº2 do artigo 88º do CCP. -------6. Adjudicação por lotes -----------------------------------------Nos termos do disposto no nº1 e 2 do artigo 46º-A do CCP, a presente
prestação de serviços será adjudicada por lotes. -------------------7. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 63º da
Lei nº71/2018 de 31 de dezembro – LOE ------------------------------Nos termos do disposto na subalínea i) da alínea a) do ponto III da
Proposta n.º2/DCG/2019, a presente prestação de serviços está
dispensada do cumprimento dos limites impostos pelo n.º1 do artigo
63.º da Lei n.º71/2018 de 31 de dezembro. ---------------------------
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8. Compromissos plurianuais --------------------------------------Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012
de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo
22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação,
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e
parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da
assembleia municipal. ----------------------------------------------Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente
proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este
autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: -----------Por ano económico
Prestação
de
serviços
de
transporte terrestre de alunos, em
circuitos especiais, para o ano
letivo de 2019/2020.

2019

2020

71.816,43€

113.165,30€

9. Cabimento orçamental -----------------------------------------O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental
na rubrica 020210, conforme informação de cabimento em anexo. ------À consideração superior. ------------------------------------------Chaves, 3 de junho de 2019 ----------------------------------------A Técnica superior, em regime de mobilidade -----------------------(Susana Borges)----------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.04. ------------------------------------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 2019.06.04. ---------------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. ----------------------------------------------------------XI
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.1. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE CHAVES;
- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, EM VISTA AO RECRUTAMENTO
DE 20 ASSISTENTES TÉCNICOS, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO
CERTO A TEMPO PARCIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
SOCIOEDUCATIVA. PROPOSTA N.º 46/GAP/2019. --------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Da justificação ------------------------------------------------1. Considerando que, o acordo de cooperação entre a Direção Regional
de Educação do Norte, o Centro Regional de Segurança Social do Norte
e a Câmara Municipal de Chaves, para o Programa de Expansão e
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, prevê como obrigação do
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Município a colocação do pessoal responsável pelo desenvolvimento de
atividades de animação socioeducativa, no âmbito da componente de
apoio à família; ---------------------------------------------------2. Considerando que, nos últimos anos o Município de Chaves tem
garantido, a referida componente de apoio à família nos Jardins-deinfância através de um concurso público, anual, de aquisição de
serviços; ---------------------------------------------------------3. Considerando as limitações impostas pelos sucessivos Orçamentos de
estado, que não permitem que os valores dos gastos, com contratos de
aquisição de serviços celebrados nos termos do Código dos Contratos
Públicos (CCP), nas autarquias locais, e que venham a celebrar-se com
idêntico objeto, não possam ultrapassar os valores pagos com as
contrapartes e os serviços prestados no ano anterior, o valor/hora do
pessoal que exerce as funções de animação, não cumpre o mínimo do
valor hora do ordenado mínimo nacional; ----------------------------4. Considerando que, para o ano letivo 2019/2020 é necessário garantir
a componente de apoio à família em 11 Jardins de Infância, a saber: - Jardim de Infância de Chaves, Jardim de Infância da Escola Básica
de Santa Cruz – Trindade, Jardim de Infância do Caneiro, Jardim de
Infância de Nantes, Jardim de Infância de Stº Estevão, Jardim de
Infância de Mairos, Jardim de Infância de Casas Novas, Jardim de
Infância de Vila Verde da Raia, Jardim de Infância de Outeiro Jusão,
Jardim de Infância de Bustelo e Jardim de Infância de Vidago; ------5. Considerando que, para a concretização das Atividades de Animação e
Apoio à Família, serão necessários 18 colaboradores, nos referidos
Jardins de Infância, no entanto é necessário prever mais dois lugares
de forma assegurar as substituições, em caso de doenças, consultas
médicas, parentalidade, acidentes de trabalho, férias, etc., que
possam vir a ocorrer, o que perfaz um total de 20 colaboradores, a
contemplar no mapa de pessoal deste Município; ---------------------6. Considerando que, para dar sequência ao provimento dos 20 lugares,
os mesmos devem estar contemplados no mapa de pessoal, tendo para o
efeito o aludido mapa de ser submetido à aprovação do órgão executivo
e sequencialmente do órgão deliberativo, Assembleia Municipal; -----7. Considerando, nesta justa medida, que existe uma, inequívoca,
urgência em dar início aos procedimentos legais tendentes à
contratação dos 20 Assistentes Técnicos, por forma a que os mesmos
iniciem funções a 01 de setembro do corrente ano, garantindo assim o
normal funcionamento dos referidos Jardins de Infância. ------------II – Da constituição de vínculo de emprego público -----------------1. Considerando que, o vínculo de emprego público, é regulado pela Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º
35/2014, de 20 de junho e ulteriores alterações; -------------------2. Considerando que, de acordo com o estatuído no n.º 1, do artigo 6.º,
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º
35/2014, de 20/06 e ulteriores alterações, o trabalho em funções
públicas pode ser prestado mediante vínculo de emprego público ou
contrato de prestação de serviço; ----------------------------------3. Considerando que o vínculo de emprego público é aquele pelo qual
uma pessoa singular presta a sua atividade a um empregador público,
de forma subordinada e mediante remuneração; -----------------------4. Considerando que, o vínculo de emprego público não se confunde,
portanto, com contratos de prestação de serviços; ------------------5. Considerando que, por força do disposto no n.º 3, do artigo 6.º,
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho e ulteriores alterações, o vínculo de
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emprego público apenas pode revestir uma das seguintes modalidade, a
saber: ------------------------------------------------------------a) Contrato de trabalho em funções públicas; -----------------------b) Nomeação; -------------------------------------------------------c) Comissão de serviço. --------------------------------------------6. Considerando que, o vínculo de emprego público se constitui, em
regra, por contrato de trabalho em funções públicas, conforme
determinado pelo artigo 7.º, da LTFP; ------------------------------7. Considerando que, o vínculo de emprego público pode ser constituído
por tempo indeterminado ou a termo resolutivo; ---------------------8. Considerando que, no caso individual e concreto, o recrutamento se
destina a 20 assistentes técnicos que assegurarão as Atividades de
Animação e Apoio à Família no ano letivo 2019/2020; ----------------9. Considerando que, ao contrato de trabalho em funções públicas pode
ser aposto termo resolutivo, certo ou incerto, nos termos dos artigos
56.º e seguintes, da LTFP; -----------------------------------------10. Considerando que, por força do disposto no n.º 1, do artigo 60º,
da LTFP, o contrato a termo certo dura, pelo período acordado, não
podendo exceder três anos, incluindo renovações, nem ser renovado mais
de duas vezes; -----------------------------------------------------11. Considerando que a constituição do vínculo de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo deve obedecer a um procedimento concursal,
cujos métodos de seleção são os previstos nos n.ºs 2 a 6 do artigo
36.º, da LTFP20. ---------------------------------------------------III - Do planeamento da atividade e gestão dos recursos humanos ----1. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 29º,
da LTFP, os órgãos e serviços preveem, anualmente, no respetivo mapa
de pessoal, as atividades, de natureza permanente ou temporária, a
desenvolver durante a sua execução; --------------------------------2. Considerando que, de acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 29º,
da LTFP, o mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de
trabalho de que o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das
respetivas atividades, devidamente caraterizadas; ------------------3. Considerando que, nesta justa medida, a abertura de procedimento
concursal comum, em vista ao recrutamento de novos trabalhadores,
carece da existência, prévia, dos respetivos lugares no mapa de
pessoal; ----------------------------------------------------------4. Considerando que, por força do disposto no n.º 2, do artigo 3º, do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/09 e ulterioras alterações, os mapas
de pessoal, nos municípios, são aprovados, mantidos ou alterados, pela
assembleia municipal; ----------------------------------------------5. Considerando que, as alterações aos mapas de pessoal que impliquem
um aumento de postos de trabalho carecem de autorização prévia do
membro do Governo de que dependa o órgão ou o serviço, de cabimento
orçamental e do reconhecimento da sua sustentabilidade futura, pelo
membro do Governo responsável pela área das finanças21, conforme o
previsto no n.º 5, do artigo 29º, da LTFP; -------------------------20

Caso a presente proposta venha a ser aprovada, pelo executivo
municipal, nos termos ora configurados, competirá ao Presidente da
Câmara a liderança do respetivo procedimento concursal, fixando,
nomeadamente, os critérios de seleção dos candidatos, nos termos
legais admissíveis, e bem assim, a designação do respetivo júri do
procedimento, matérias, que deverão fazer parte, entre outras, do
respetivo anúncio publicitador. ------------------------------------21
Por força do disposto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09 e
ulterioras alterações, as referências feitas ao membro do Governo

F. 136
_____________________

6. Considerando que, relativamente à cabimentação orçamental, as
despesas associadas aos postos de trabalho, a prever no mapa de
pessoal, ficarão devidamente salvaguardadas, no orçamento municipal,
através da rubrica 01010604. ---------------------------------------IV – Do alargamento da base de recrutamento ------------------------1. Considerando que, o recrutamento é feito por procedimento concursal
restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público
por tempo indeterminado; -------------------------------------------2. Considerando que, ao abrigo do disposto no n.º 4, do artigo 30º, da
Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, na redação que lhe foi
confiada pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, “O órgão ou serviço pode
ainda recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a termo
ou sem vínculo de emprego público, mediante procedimento concursal a
que possam concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego
público, aberto ao abrigo e nos limites constantes do mapa anual global
aprovado pelo despacho a que se refere o n.º 6”; -------------------3. Considerando que, por força do disposto no artigo 4.º, do DecretoLei n.º 209/2009, de 03/09, e ulteriores alterações22, o recrutamento
de entre candidatos sem vínculo de emprego público, por tempo
indeterminado, previamente constituído ou com contrato a termo
resolutivo, carece da aprovação, prévia, do órgão executivo, devendo
o sentido e a data da respetiva deliberação, ser, expressamente,
mencionada no procedimento do recrutamento; ------------------------4. Considerando que, atendendo ao prazo fixado para o recrutamento dos
20 assistentes técnicos, bem como aos princípios constitucionais da
economia, eficácia e eficiência da gestão da administração pública,
nos termos do n.º 4 do artigo 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e ulteriores alterações e dos artigos 4.º e 9.º do DecretoLei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna-se necessário prever, desde
já, a possibilidade de recrutamento de trabalhadores com vínculo de
emprego público a termo ou candidatos sem vínculo de emprego público,
caso se verifique a impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho
por trabalhadores detentores de vínculo de emprego público constituído
por tempo indeterminado, evitando, nesta justa medida, a eventual
duplicação de procedimentos; ---------------------------------------5. Considerando, por último, que, de acordo com o disposto no n.º 1,
do artigo 33.º, da LTFP, o recrutamento é decidido pelo dirigente
máximo do órgão ou serviço, leia-se, no caso dos Municípios, Presidente
da Câmara. ---------------------------------------------------------V – Da urgência do procedimento de recrutamento --------------------1. Considerando que, a abertura de procedimento concursal comum
tendente ao recrutamento de 20 assistentes técnicos se encontra
dependente da previsão dos respetivos postos de trabalho no mapa de
pessoal do Município; -----------------------------------------------

consideram-se feitas, nos municípios, ao Presidente da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------22 O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/09, veio adaptar a Lei n.º 12A/2008, de 27/02, à administração local. Contudo, como é consabido, a
Lei n.º 35/2014, revogou a Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, circunstância
que, num primeiro momento, apontaria no sentido deste Decreto-Lei se
encontrar, igualmente, revogado. Sucede, porém, que o n.º 3, do artigo
42º, da Lei n.º 35/2014, de 20/06, determina que todas as referências
aos diplomas revogados pelo n.º 1, da mesma disposição legal, entre
os quais, a Lei n.º 12-A/2008, de 27/02 (cfr. alínea c), do n.º 1)
entendem-se feitas para as correspondentes normas da LTFP. ----------
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2. Considerando que, como se viu, a competência para a aprovação e ou
alteração do mapa de pessoal compete à assembleia municipal; -------3. Considerando que, por razões de urgência, em particular pelo facto
do recrutamento, em causa, ter de estar concluído a 01 de setembro de
2019, torna-se necessário proceder à previsão, imediata, dos postos
de trabalho no mapa de pessoal do Município23, sob pena de poder ficar
prejudicado o normal funcionamento dos Jardins de Infância; --------4. Considerando que, nos termos do artigo 164.º, do CPA, sob a epígrafe
“Ratificação, Reforma e Conversão”, os atos administrativos são
suscetíveis de ratificação, sendo certo que, em caso de incompetência,
o poder de ratificar o ato cabe ao órgão competente para a sua prática;
5. Considerando que, a ratificação, enquanto instituto jurídico na sua
dimensão de sanação de incompetência relativa do ato administrativo,
retroage os seus efeitos à data do ato a que respeita, nos termos do
disposto no n.º 5, do retro citado artigo 164º, do CPA; ------------6. Considerando, por último, face aos circunstancialismo factuais,
anteriormente, evidenciados, e indissociáveis da urgência comprovada
na promoção do procedimento de recrutamento de 20 assistentes
técnicos, dando, dentro do prazo legalmente definido, inteiro
cumprimento às prescrições previstas, sobre a matéria, na respetiva
candidatura, urgência essa que determina a aprovação das alterações
ao mapa de pessoal indispensáveis à abertura de tal procedimento de
seleção, encontram-se verificados, na situação individual e concreta,
todos os pressupostos legais previstos no artigo 164º, do CPA, no
sentido de: --------------------------------------------------------a) Legitimar a Câmara Municipal à aprovar a aprovação das alterações
ao mapa de pessoal, nos termos e para os efeitos, anteriormente
evidenciados; -----------------------------------------------------b) Tal decisão irá permitir dar suporte ao lançamento do procedimento
concursal de seleção de 20 assistentes técnicos, contemplados,
mediante tal deliberação, no respetivo mapa de pessoal; ------------c) Tal decisão deverá ser sujeita a ratificação por parte do órgão
administrativo competente para a sua prática, no caso, a assembleia
municipal. --------------------------------------------------------VI – 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 municipal que
adote deliberação consubstanciada no seguinte: ---------------------a) Que seja aprovada, com base nas razões de urgência previstas no
capítulo anterior, a presente proposta de alteração ao mapa de pessoal
do Município de Chaves, passando o mesmo a prever 20 novos postos de
trabalho, na categoria de Assistentes Técnicos, área animação
socioeducativa, devidamente caraterizados, no documento em anexo, mapa
de pessoal. -------------------------------------------------------b) Sequencialmente, e caso a alteração ao mapa de pessoal do Município
de Chaves venha a ser aprovada, nos termos sugeridos na alínea
anterior, que o presente assunto seja agendando, para a próxima sessão
ordinária do órgão deliberativo municipal, em vista à ratificação de
tal decisão administrativa, nos termos, e para os efeitos, das
disposições combinadas previstas, respetivamente, no n.º 2, do artigo
3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/09 e ulteriores alterações, e
no artigo 164º, do CPA; ---------------------------------------------

23

Atendendo à duração previsível de todas as diligências associadas
ao procedimento concursal comum de recrutamento, incluindo, as
necessárias publicações e consultas. --------------------------------
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c) Simultaneamente,
que
seja
autorizado
o
recrutamento
dos
trabalhadores necessários para ocupação de todos os postos de
trabalho, em causa, em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo24 a tempo parcial, admitindo-se, desde já, com base
nos princípios constitucionais da economia, eficácia e eficiência da
gestão da administração pública, bem como na urgência de tal
recrutamento, que o mesmo possa ser feito de entre trabalhadores com
vínculo de emprego público a termo ou candidatos sem vínculo de emprego
público, caso se verifique a impossibilidade de ocupação dos postos
de trabalho por trabalhadores detentores de vínculo de emprego público
constituído por tempo indeterminado, nos termos do n.º 4 do artigo
30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterado pela Lei n.º
25/2017, de 30 de junho e dos artigos 4.º e 9.º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de setembro; ----------------------------------------d) Legitimar, desde já, o Presidente da Câmara Municipal, a dar início
aos respetivos procedimentos concursais, sem prejuízo, como é
evidente, do cumprimento do disposto no na Portaria n.º 125-A/2019,
de 30/04; ----------------------------------------------------------Chaves, 03 de junho de 2019 ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal -----------------------------------(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves
e Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, aprovar a proposta.
Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. --------------------2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2018. INFORMAÇÃO N.º20/DGF/2019. -----------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I - Enquadramento Legal: ------------------------------------------a) Considerando que, de acordo com o previsto no art.º 75º e no n.º
2, do art.º 76 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro os municípios
apresentam
contas
consolidadas
com
as
entidades
detidas
ou
participadas nos termos dos nºs. 3, 4, 5 e 6 do aludido art.º 75º,
sendo que, nos termos do seu n.º 7, os documentos de prestação de
contas consolidadas compreendem o relatório de gestão, com as
seguintes demonstrações financeiras::------------------------------a) Balanço consolidado;--------------------------------------------b) Demonstração consolidada dos resultados por natureza;-----------c) Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais
(resumo);----------------------------------------------------------d) Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, com a divulgação
de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os
saldos e os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação
e o mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazos e mapa
da dívida bruta consolidada, desagregado por maturidade e natureza.-b) Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 76º
da Lei 73/2013, de 3 de Setembro os municípios apresentam as contas
consolidadas de modo a serem submetidas à apreciação dos órgãos
24

Ao abrigo das disposições combinadas previstas, respetivamente, na
alínea g), do n.º 1, do artigo 57º, da LTFP -------------------------
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deliberativos durante a sessão ordinária do mês de junho do ano
seguinte àquele a que respeitam.-----------------------------------c) Considerando que, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º 2,
do art.º 77º da Lei 73/2013, de 3 de setembro compete ao auditor
externo proceder à Revisão Legal das Contas Consolidadas.----------d) De acordo com a Portaria 474/2010,de 1 de julho, e considerando a
participação do Município nas entidades, foram aplicados os seguintes
métodos de consolidação:--------------------------------------------- Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, SA (100%) - Método
de Consolidação Integral--------------------------------------------- EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso,
S.A. (Influência Significativa) – Método de Equivalência Patrimonial
- Eólica da Serra das Alturas, S.A. (Influência Significativa) – Método
de Equivalência Patrimonial------------------------------------------ Empresa Eólica do Barroso, Lda. (Influência Significativa) – Método
de Equivalência Patrimonial------------------------------------------ Eólica da Padrela, Lda. (Influência Significativa) – Método de
Equivalência Patrimonial-------------------------------------------- Atberg - Eólica do Alto Tâmega, Lda. (Influência Significativa) –
Método de Equivalência Patrimonial----------------------------------- Empreendimento Eólico de Viade, Lda. (Influência Significativa) –
Método de Equivalência Patrimonial ---------------------------------- Eólica de Montenegrelo, S.A. (Influência Significativa) – Método de
Equivalência Patrimonial -------------------------------------------- Eólica de Atilhó, Lda. (Influência Significativa) – Método de
Equivalência Patrimonial -------------------------------------------e) Considerando que, de acordo com o cumprimento das disposições
consagradas na Resolução n.º 7/2018 – “Prestação de contas ao Tribunal
relativas ao ano de 2018 e gerências partidas de 2019”, em articulação
com o art.º 75º da lei 73/2013, é obrigatória a apresentação pelo
Município de Contas Consolidadas, aplicável, no caso em concreto à
GEMC, EM, SA. ------------------------------------------------------II – Proposta:-----------------------------------------------------a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente
aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas do
Município, relativos ao exercício de 2018, bem como da Certificação
Legal das Contas Consolidadas.-------------------------------------b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas
previstas nas alíneas i), do n.º 1, do art.º 33º e alíneas j), do nº.
1, do art.º 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ser remetida
para a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, a ter lugar
durante o mês de junho, com vista ao seu sancionamento pelo aludido
órgão deliberativo.------------------------------------------------À consideração superior,--------------------------------------------Chaves, 24 de maio de 2019.-----------------------------------------A Técnica Superior (Marta Pinheiro) --------------------------------Anexos:------------------------------------------------------------Contas Consolidadas do Município de Chaves, nos termos do art.º 75º e
do n.º 2, do art.º 76º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro----------Relatório de Gestão de Contas Consolidadas do Município de Chaves--Certificação Legal de Contas Consolidadas, nos termos da alínea e),
n.º2, do art.º 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro-------------Prestação de Contas 2018 - Gestão de Equipamentos do Município de
Chaves, E.M., S.A.--------------------------------------------------
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Prestação de Contas 2018 - EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do
Alto Tâmega e Barroso, S.A.-------------------------------------Prestação de Contas 2018 - Eólica da Serra das Alturas, S.A.-------Prestação de Contas 2018 - Empresa Eólica do Barroso, Lda.---------Prestação de Contas 2018 - Eólica da Padrela, Lda. ----------------Prestação de Contas 2018 - Atberg - Eólica do Alto Tâmega, Lda.----Prestação de Contas 2018 - Empreendimento Eólico de Viade, Lda.----Prestação de Contas 2018 - Eólica de Montenegrelo, S.A.------------Prestação de Contas 2018 - Eólica de Atilhó, Lda.------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS
DE 2019.05.27 -----------------------------------------------------Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a
matéria. ----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.30. ------------------------------------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
2019.05.30. -------------------------------------------------------Concordo com a estratégia procedimental constante da informação
técnica infra, pelo que se deverá proceder conforme preconizado na
mesma. ------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos
Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves
e Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, concordar com a
informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor da
mesma. ------------------------------------------------------------2.2. 6ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO
EQUILÍBRIO
ORÇAMENTAL
NAS
MODIFICAÇÕES.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº21/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: ----Valor
(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019

30.551.600,21 €

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

24.613.338,07 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Validação

Situação de
Cumprimento

2.681.694,12 €

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019

30.551.600,21 €

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

24.613.338,07 €

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

5.938.262,14 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

2.681.694,12 €

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

3.256.568,02 €

Total das receitas correntes totais (6)

30.551.600,21 €

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

b)

1.527.580,01 €

Situação de
Cumprimento

Não aplicável
(Situação de
Cumprimento)

Em cada modificação orçamental/execução periódica:
DATA: 29-05-2019
REGRAS ORÇAMENTAIS

Artigo 40º
Valor
Receitas correntes brutas previstas para 2019

Validação

30 551 600,21 €

Despesa corrente paga

9 004 130,36 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

2 681 694,12 €

Situação de
Cumprimento

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

30 551 600,21 €
9 004 130,36 €
21 547 469,85 €
2 681 694,12 €

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

18 865 775,73 €

Total das receitas correntes totais (6)

30 551 600,21 €

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

Situação de
Cumprimento

1 527 580,01 €

Não aplicável
(Situação de
Cumprimento)
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Chaves, 30 de maio de 2019 ----------------------------------------A Chefe de Divisão, (Márcia Santos, Dra.) -------------------------Anexo: Mapa da 6ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 ----DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.05.31. ------------------------------------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
2019.06.03. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO, DE UM VEÍCULO AUTOMÓVEL DE MARCA FIAT DOBLO,
DA ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES, A FAVOR DO MUNICÍPIO
DE CHAVES. PROPOSTA Nº 45/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. A Associação de Freguesias do Concelho de Chaves, NIPC 510 967 671,
é uma entidade pública, de fins específicos, constituída ao abrigo do
artigo 108.º, do anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
tem por objeto a realização de quaisquer interesses comuns no âmbito
das atribuições e competências das freguesias associadas. ----------2. Decorre da alínea f), do artigo 13.º, dos Estatutos da dita
Associação, que ao Conselho de Administração compete adquirir os bens
móveis necessários ao funcionamento dos seus serviços, bem como
alienar os que se tornem dispensáveis. ----------------------------3. Em reunião do Conselho de Administração da referida Associação,
realizada no passado dia 21 de maio, foi aprovada, por unanimidade, a
doação, a favor do município de Chaves, de um veículo, sua propriedade,
da marca FIAT DOBLO, de cor branca, com a matrícula 76-DF-00, conforme
Certidão emitida pelo referido órgão, registada nos serviços de
expediente geral deste município, sob o número 4468, de 23-05-2019,
documento que se anexa. --------------------------------------------4. A doação do bem móvel em questão, que integra o domínio privado da
dita Associação, irá valorizar o património da Câmara Municipal,
permitindo-lhe garantir de forma mais eficiente a prossecução do
interesse público, em benefício da população de todo o concelho, em
geral. ------------------------------------------------------------5. A materialização da intenção manifestada pela referida associação
de freguesias, consubstanciada na doação da viatura automóvel, melhor
identificada no anterior ponto 2, carece de aceitação do órgão
executivo municipal. -----------------------------------------------II - Enquadramento legal -------------------------------------------1. As associações de freguesias, entidades públicas, de fins
específicos, estão subordinadas, nos termos do Artigo 110.º, do anexo
I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a esta lei e a um conjunto
de regimes jurídicos claramente públicos, bem como aos respetivos
estatutos e regulamentos internos. ---------------------------------2. Os bens do domínio privado dos entes públicos, por não integrarem
o seu domínio público, estão sujeitos ao regime de propriedade
estatuído na lei civil e, consequentemente, podem ser objeto de
direitos privados ou de transmissão por instrumentos de direito
privado. -----------------------------------------------------------
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3. A figura de doação, do ponto de vista jurídico, encontra-se
definida no artigo 940.º do Código Civil, como um contrato pelo qual
uma pessoa, por espírito de liberalidade e à custa do seu património,
dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou assume uma
obrigação, em benefício do outro contraente. -----------------------4. Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 947.º do referido Código,
a doação de coisas móveis, não depende de qualquer formalidade externa,
quando acompanhada de tradição da coisa doada. ---------------------5. A aceitação de doações, legados e heranças a benefício de
inventário é, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do art.
33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, competência
da Câmara Municipal. ----------------------------------------------III - Proposta em Sentido Estrito ----------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Municipal, a
aprovação da seguinte proposta: -----------------------------------a) Que, de acordo com a deliberação do Conselho de Administração da
Associação de Freguesias do Concelho de Chaves, seja praticada pelo
executivo municipal, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1,
do art. 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e
ulteriores alterações, decisão consubstanciada na aceitação, por parte
deste Município, do veículo automóvel da marca FIAT DOBLO , de cor
branca, com a matrícula 76-DF-00, passando a integrar o património da
Câmara Municipal de Chaves; ----------------------------------------b) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para a
próxima reunião do executivo municipal, em conformidade com o anexo
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à aprovação da
mesma; ------------------------------------------------------------c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
executivo camarário, deverá a Câmara Municipal notificar, a donatária,
da decisão, bem como, transmitir os seus agradecimentos pelo generoso
gesto praticado, em benefício da população do concelho, em geral; --d) Por último, que a presente proposta seja encaminhada para a
unidade orgânica competente, no caso, Divisão de Gestão Financeira, a
fim desta formalizar a legal assunção das responsabilidades
advenientes desta doação, relacionadas com o registo e circulação do
veículo, em causa. -------------------------------------------------Chaves, 03 junho de 2019. ------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------(Dr. Nuno Vaz) ----------------------------------------------------Anexo: Certidão emitida pelo Conselho de Administração da Associação
de Freguesias do concelho de Chaves. ------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------2.4.
APROVAÇÃO
DA
ATA
DA
HASTA
PÚBLICA
DESTINADA
À
ALIENAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DE DOIS PRÉDIOS
URBANOS (ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS). - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO.
PROPOSTA N.º 48/GAP/2019. ------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1. Em reunião do executivo camarário de 13 de maio de 2019, foi
deliberado, por unanimidade, abrir um procedimento, na modalidade de
hasta pública, tendente à alienação/adjudicação do direito de
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propriedade de prédios urbanos que deixaram de estar afetos a Escolas
de 1º Ciclo, com a identificação e valores para alienação, infra
indicados: --------------------------------------------------------Escola

Freguesia

Artigo
Matricial

Desc.
Conservatória

Valor
licitação

Couto

Ervededo

U-740º

1543/20100906

€31 820,00

Seixo

Loivos e Póvoa de Agrações

U-994º

948/20100929

€5 560,00

de

No prazo estipulado para a apresentação de propostas – 30 de maio de
2019 -, deu entrada nos serviços administrativos municipais a
proposta, a saber: -------------------------------------------------
Proposta com o registo de entrada DCG/2019, DAF, E,G, 4624 2805-2019, subscrita por Francisco José Rodrigues Bernardo, com morada
em Várzea do Mortuários, caixa postal 6012, 7540-061 Santiago do Cacém,
tendo a proposta por objeto a Escola Primária do Couto. ------------A Comissão designada para o efeito elaborou a Ata da hasta pública,
relatando o sucedido na praça, documento que se anexa, a esta proposta,
para os devidos efeitos. -------------------------------------------II – Justificação --------------------------------------------------1.
De acordo com a Ata da Hasta Pública, subscrita pelos membros da
respetiva Comissão, compareceu no ato público o único concorrente,
Francisco José Rodrigues Bernardo. ---------------------------------2.
A proposta apresentada, tendo por objeto a Escola Primária infra
identificada, propunha o seguinte valor: --------------------------Proposta
Escola

Couto

Proponente
Francisco José Rodrigues Bernardo
Várzea do Mortuários, caixa postal 6012
7540-061 Santiago do Cacém

Valor
€ 32.000,00

3. A proposta apresentada foi de valor superior ao valor base de
licitação respetivo. -----------------------------------------------4.
Os membros da Comissão consideraram que a proposta reunia os
requisitos para a sua admissão, e, dado ser proposta única, não houve
lugar a licitação, tendo a Comissão deliberado, por unanimidade,
adjudicar provisoriamente o imóvel identificado como “Escola Primária
do Couto”, sito na freguesia de Ervededo, concelho de Chaves, inscrito
na respetiva matriz urbana sob o artigo 740º, e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 1543/20100906, a
Francisco José Rodrigues Bernardo, pelo valor de €32 000,00. -------5. Relativamente à Escola Primária do Seixo, o procedimento ficou
deserto. ----------------------------------------------------------III – Proposta ----------------------------------------------------Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e à luz do
disposto na alínea g) do nº1 do Artigo 33º, do Anexo I à Lei nº
75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, tomo a liberdade
de sugerir ao executivo camarário que adote deliberação no sentido de:
a) Adjudicar, definitivamente, o prédio urbano composto por “Escola
Primária do Couto”, sito na freguesia de Ervededo, concelho de Chaves,
inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 740º, e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 1543/20100906, a
Francisco José Rodrigues Bernardo, pelo valor de €32 000,00 (trinta e
dois mil euros); ---------------------------------------------------b) O respetivo contrato – escritura – deverá ser formalizado pelo
Oficial Público da Autarquia e Notário Privativo e, em conformidade
com o disposto no Artigo 875º do Código Civil, na redação conferida
pelo Decreto-Lei nº116/2008, de 4 de julho, e alínea b), do nº2, do
Artigo 35º do Anexo I, da Lei supra citada, logo que se mostrem
reunidas as condições jurídico administrativas necessárias para o
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efeito, com maior brevidade possível, de acordo com o solicitado pelo
concorrente, ficando desde já legitimado o Presidente da Câmara ou o
seu substituto legal a outorgar tal contrato; ---------------------c) Por último, caso a presente proposta venha a merecer a aprovação
por parte do executivo camarário, dever-se-á dar conhecimento do teor
integral da mesma e da decisão administrativa praticada sobre a
matéria, ao adjudicatário, acima identificados, mediante a expedição
da competente notificação ao abrigo do Artigo 114º do novo Código do
Procedimento Administrativo. --------------------------------------Chaves, 4 de junho de 2019. ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro ----------------Em anexo: Ata da Hasta Pública destinada à alienação e/ou adjudicação
do direito de propriedade de dois prédios urbanos que deixaram de
estar afetos a Escolas de 1º Ciclo. --------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------2.5. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO
HABITACIONAIS DO EDIFÍCIO DO PAVILHÃO DO MERCADO, LOCALIZADO NO
MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE CHAVES, PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES,
COM A EMPRESA “VERDEFEMERO, LDA”. PROPOSTA N.º 51/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.
O Loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (MARC) é
regido pelo Alvará de Loteamento nº 4/2005, que foi emitido em 08 de
novembro de 2005 em nome da sociedade “MARC - Mercado Abastecedor da
Região de Chaves, S.A.” --------------------------------------------2.
Este loteamento é composto por 1 único lote (lote 1), no qual se
localizam 3 construções autónomas, suscetíveis de utilização
independente, designadamente, e edifício do Pavilhão do Mercado, o
edifício do Entreposto 1 e o edifício do Entreposto 2, estando ainda
prevista a construção de mais um edifício, designado por Entreposto
3, o qual não chegou a ser edificado. ------------------------------3.
No tempo da existência da sociedade MARC, S.A., foram
estabelecidos por esta “Contratos de Utilização de Espaço” destes três
edifícios que compõem o Lote 1 do Mercado Abastecedor da Região de
Chaves (Pavilhão de Mercado, Entreposto 01 e Entreposto 02) 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, Juiz 2, Tribunal da Comarca de Vila Real). --4.
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 referido prédio urbano do loteamento do Mercado Abastecedor
de Chaves; ---------------------------------------------------------5.
Assim, em 07 de setembro de 2017 (pela apresentação 2299), o
referido loteamento passou para a posse do Município de Chaves, estando
inscrito na respetiva matriz predial da freguesia de Outeiro Seco,
concelho de Chaves, sob o artigo 3191, e descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o nº 3250/20060126, sendo composto, na sua
totalidade, por edifício de dois pavimentos, destinado a armazéns e
atividades industriais, com superfície coberta de 9.666m2 e superfície
descoberta de 52.823m2. Parcialmente, o prédio urbano é composto por
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três utilizações independentes, designadamente, “Entreposto 1”, com
área de 5.027,00m2 e valor patrimonial de €1.050.710,78, “Entreposto
2”, também com área de 5.027,00m2 e valor patrimonial de €1.050.710,78
e “Pavilhão do Mercado” com área de 2.106,00m2 e valor patrimonial de
€474.879,68. ------------------------------------------------------6.
Uma vez que o Município de Chaves tomou posse dos referidos
imóveis, e no âmbito da estratégia de promoção e dinamização do Parque
Empresarial de Chaves, que tem vindo a ser desenvolvida desde 2017,
veio um investidor francês, do ramo da Metalomecânica, estabelecer
contacto, institucionalmente, com este Município, manifestando o seu
interesse em instalar em Portugal, mais concretamente no
Parque
Empresarial de Chaves, uma parte da produção da sua fábrica “Métalhom”,
tendo em conta a localização estratégica deste Parque. -------------7.
Neste contexto, no passado dia 29 de maio de 2019 deu entrada no
expediente geral desta autarquia o requerimento nº 4678, em nome de
Devillers Gilles, representante da empresa portuguesa “Verdefemero”
(futuro “Mélalhome”), a solicitar o arrendamento do edifício do
Pavilhão do Mercado, com 2.106,00m2, localizado no loteamento do
Mercado Abastecedor (Parque Empresarial de Chaves), para efeitos de
instalação de uma unidade industrial do ramo da Metalomecânica, sendo
intenção futura do investidor, logo que possível, adquirir um terreno
para a instalação definitiva da unidade fabril, de maior dimensão. -8.
Avaliando
os
documentos
fornecidos
pelo
investidor,
concretamente a Memória Descritiva com as caraterísticas da empresa e
descrição da unidade industrial a instalar, forma-se a convicção de
que o projeto de investimento em causa apresenta fatores e
caraterísticas que poderão contribuir, de forma significativa, para a
dinamização do Parque Empresarial de Chaves e da atividade económica
local, induzindo dinâmicas positivas no setor da metalomecânica, a
avaliar pelas seguintes caraterísticas distintivas: ----------------
A empresa Métalhom é uma multinacional francesa com atividade
desde 2013, com reconhecido valor na sua área de atividade,
concretamente no fabrico de componentes metalúrgicos com alto valor
técnico agregado; --------------------------------------------------
É uma empresa que tem vindo a crescer significativamente,
iniciando a atividade com cerca de 20 trabalhadores, contando
atualmente com 125 e um volume de negócios de 23M€; ----------------
O investidor pretende expandir a sua produção para Portugal,
elegendo o Parque Empresarial de Chaves como localização preferencial
para o efeito; -----------------------------------------------------
Pretendendo, nesta primeira fase, arrendar o Pavilhão do Mercado,
de forma a iniciar a sua atividade, o quanto antes, tem como objetivo
final a construção de uma fábrica no concelho de Chaves, com
6.000,00m2, -------------------------------------------------------
Estas instalações provisórias no Pavilhão do Mercado irão
permitir
à
empresa
estabelecer-se
em
Portugal,
desenvolver
gradualmente a sua rede de parceiros locais, otimizar o recrutamento
da sua mão de obra e supervisionar o trabalho da construção da fábrica
definitiva; -------------------------------------------------------
O Investidor pretende criar cerca de 20 postos de trabalho nesta
primeira fase, aumentando para 55 quando construir a unidade
definitiva; -------------------------------------------------------
O investimento a realizar é de 5 M/€; ------------------------
A empresa compromete-se a executar as obras de adaptação do
Pavilhão do Mercado, que sejam necessárias para a instalação da unidade
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fabril, bem como acautelar todas as normas técnicas e regulamentares
de âmbito ambiental que lhe sejam aplicáveis; ----------------------
O preço que se propõe pagar para efeitos de arrendamento do
Pavilhão é de 1€/m2, indo de encontro ao valor aprovado pelos órgãos
municipais para a locação e alienação dos terrenos do Parque
Empresarial de Chaves; ---------------------------------------------
O período de arrendamento solicitado é de dois anos,
concretamente de 01/06/2019 a 14/06/2021; --------------------------
O investidor já criou uma empresa Portuguesa - “Verdefemero”- ,
em nome da qual apresenta o requerimento de arrendamento; ----------
O uso pretendido não colide com as especificações do Alvará de
Loteamento em vigor; -----------------------------------------------9.
Por todos estes fatores referidos, considera-se que a pretensão
do investidor é de interesse público relevante para todo o concelho,
indo de encontro às estratégias que têm vindo a ser implementadas pelo
Município
no
domínio
da
promoção
do
desenvolvimento
local,
nomeadamente, mantendo ofertas municipais competitivas face aos apoios
disponibilizados por outros Municípios, tendo em vista o combate à
desertificação, o apoio à criação de emprego e, consequentemente, a
criação de riqueza no concelho. ------------------------------------10. Neste contexto, considerando estarem reunidas as condições
materiais necessárias à celebração do contrato de arrendamento do
Pavilhão do Mercado para fins não habitacionais – utilização de espaço
- torna-se necessário, face ao valor do contrato (2.106,00€/mês) e à
sua duração (dois anos), obter a necessária autorização da Câmara
Municipal, para a prática deste ato de administração do património. 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 para
fins não habitacionais com a empresa Verdefemero lda., tendo por objeto
o Pavilhão do Mercado (composto por duas zonas distintas: Zona do
Mercado, com espaços modulares designados por boxes, que se
desenvolvem ao longo das fachadas laterais, e a Zona Social e
Administrativa, onde se incluem dependências administrativas, uma
cafetaria, instalações sanitárias, vestiários/balneários e áreas
técnicas, totalizando as duas zonas uma área de implantação de 2.106
m2), o qual é suscetível 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 3250/20060126, registado a favor
deste Município pela apresentação 2299 de 2017/09/07, pelo período de
2 anos, com efeitos, para o seu início, a 14 de junho de 2019, e a
renda mensal de €2.106,00; -----------------------------------------b)
Para o efeito, que a referida empresa “Verdefemero lda.”, seja
notificada para, no prazo de 10 dias, vir proceder à formalização do
contrato de arrendamento, e ao pagamento 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,
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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, 4 de junho de 2019. ----------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------Em anexo: Minuta do Contrato de arrendamento para fins não
habitacionais. ----------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------XII
DIVERSOS
1. ANÁLISE DO 3º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE
INVESTIMENTO “CONSTRUÇÃO DE PISCINAS E EQUIPAMENTO DE APOIO”
CLASSIFICADO COMO PIM”, SENDO PROMOTOR “ANTÓNIO & LILIANA RODRIGUES,
LDA.”,- INFORMAÇÃO Nº64/DSC/2019, DA ENG. CLÁUDIA FERREIRA, DE
21.05.2019. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------l - OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------1.
A presente informação visa: ----------------------------------(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 3º relatório
semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse
municipal “Construção de Piscinas e Equipamento de Apoio”, o qual se
anexa; ------------------------------------------------------------(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo
relatório preconiza. -----------------------------------------------II – ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------1.
Ao abrigo do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal
(RPIM) foi solicitado, em 01/02/2017, a classificação de Projeto de
Interesse Municipal (PIM) para o projeto de investimento denominado
“Construção de Piscinas e Equipamento de Apoio”, a concretizar no
lugar de Sainça - freguesia de Oura. -------------------------------2.
A pretensão em causa foi deferida por deliberação do Órgão
Executivo, em 04/08/2017, resultando na atribuição da classificação
de PIM, bem como na aprovação da concessão de benefícios tributários
municipais, traduzidos na redução de 48,25% de IMI e de 75% das taxas
municipais
devidas
pela
emissão
de
títulos
administrativos
relacionados com a operação urbanística de edificação. -------------3.
No dia 10/10/2017 foi assinado o contrato de concessão de
benefícios tributários municipais, do qual se destaca: -------------Cláusula 2.ª (Objetos e metas do projeto de interesse municipal) ---“O projeto de investimento objeto de presente contrato de concessão
de benefícios tributários municipais, consubstancia a concretização
do projeto de investimento descrito na cláusula antecedente, com a
seguinte previsão: -------------------------------------------------•
Montante de investimento: €712.513,45 ------------------------•
Número de postos de trabalho: 21 -----------------------------•
Prazo para a implementação do projeto: 24 meses.” ------------Cláusula 5.ª (Obrigações do Promotor) -------------------------------
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“Pelo presente contrato a sociedade António &Liliana Rodrigues, Lda.,
obriga-se a: ------------------------------------------------------a)
Executar integralmente o projeto de investimento nos termos e
prazos fixados em sede de candidatura e cumprir os demais objetivos
constantes desta; --------------------------------------------------b)
Manter afeto à respetiva atividade o investimento realizado, bem
como a manter a sua localização geográfica, durante um período mínimo
de cinco anos a contar da data da realização integral do investimento;
c)
Prestar ao Município de Chaves, semestralmente, relatório de
execução do projeto de investimento, indicando a execução física do
projeto e remetendo a demais documentação necessária, para comprovar
os pressupostos referidos aquando da avaliação da candidatura; -----d)
Manter a sua situação regularizada perante a administração fiscal
e a Segurança Social; ---------------------------------------------e)
Comunicar ao Município de Chaves qualquer alteração ou ocorrência
que ponha em causa os pressupostos relativos às condições de acesso
que permitiram a aprovação da candidatura, bem como a sua realização;
f)
Comunicar por escrito ao Município de Chaves mudanças de
domicílio ou sede, no prazo de 10 dias contados a partir da data de
ocorrência. -------------------------------------------------------4.
O contrato foi objeto de adenda em 27/12/2019, para incluir a
retificação dos valores do benefício tributário (IMI) concedido,
passando de 48,25% para 53%, por deliberação do Órgão Executivo, em
30/11/2017, sob a Inf./Proposta n.º 99/DSC/2019. -------------------III – CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FACTOS QUE FUNDAMENTAM A PROPOSTA DE ATUAÇÃO
1.
No uso das competências atribuídas à CTAAF-PIM, no âmbito da
verificação do cumprimento das condições consagradas no contrato, em
06/03/2019 foi emitido o alerta da obrigação de entrega de relatório
semestral de execução do projeto de investimento, relativo ao período
de 10/10/2018 a 09/04/2019. ----------------------------------------2.
Na sequência da emissão do alerta, a firma “António & Liliana
Rodrigues, Lda.”, na qualidade de promotora do projeto de investimento
em causa, veio apresentar, através de correio eletrónico datado de
29/04/2019, informação semestral relativa à execução do referido
projeto, em conformidade com o disposto na alínea c) da Cláusula 5.ª
do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais (CCBTM),
outorgado em 10/10/2017. -------------------------------------------3.
A referida informação semestral foi objeto de apreciação na
reunião da Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização
de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF – PIM), ocorrida no dia
16/05/2019,
da
qual
resultou
o
3º
Relatório
Semestral
de
Acompanhamento, que consta em anexo. -------------------------------4.
Segundo consta no ponto 3 (Parecer) do 3º Relatório Semestral de
Acompanhamento, a entidade promotora, no âmbito das obrigações
contratuais assumidas (“Cláusula 5ª do Contrato”): -----------------a)
Não cumpre com o disposto na sua alínea a) ("Executar
integralmente o projeto de investimento nos termos e prazos fixados
em sede de candidatura e cumprir os demais objetivos constantes
desta"); ----------------------------------------------------------b)
Cumpre com o disposto na sua alínea b), isto é, mantém afeto à
respetiva atividade o investimento realizado e mantém a sua
localização geográfica neste concelho; -----------------------------c)
Cumpre com o disposto na sua alínea c), uma vez que
apresentou relatório de execução e demais documentação necessária,
para comprovar os prossupostos referidos aquando da avaliação da
candidatura; -------------------------------------------------------
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d)
Cumpre com o disposto na sua alínea d), por apresentar as
situações contributivas e fiscais regularizadas. -------------------5.
Neste contexto, a Comissão elencou diversos considerandos que
estiveram subjacentes ao parecer emitido por parte da mesma e aqui se
dão por integralmente reproduzidos: --------------------------------Considerando que: --------------------------------------------------(i) A entidade promotora apenas executou 48,73% do investimento total
contratualizado correspondendo a um montante de 347.238,22€; -------(ii) Este montante de investimento, que ficou abaixo do inicialmente
previsto (712.513,45€), não atinge o montante mínimo necessário
("superior a 500.000,00€") para a entidade promotora poder beneficiar
da redução de 75% de redução das taxas municipais devidas pela emissão
de título administrativo relacionado com a aprovação das operações
urbanísticas de edificação e respetiva utilização; -----------------(iii) Relativamente ao prazo contratualizado para a execução do
investimento foi constatado um desvio de + 10 meses face ao
inicialmente previsto (24 meses); ----------------------------------(iv) A meta contratualizada de postos de trabalho a criar, deveria
apresentar, para ano de 2019, uma taxa de execução de 100% mas nem
atinge os 10%, em razão de terem sido criados, em média, 2 novos postos
de trabalho quando o previsto seriam 21. ---------------------------(v) Os diferenciais atualmente identificados em termos de “montante
de investimento”, “n.º de postos de trabalho” e “prazo para
implementação do projeto” alteram os valores percentuais calculados
em sede de candidatura para os critérios de classificação
estabelecidos nomeadamente nas alíneas a) e b) do n.º 1, do art.º 7.º
do RPIM, utilizados para determinar os benefícios fiscais a conceder
aquando da candidatura, e que permitiram a concessão da redução de 53%
do valor do IMI à sociedade beneficiária; --------------------------(vi) Com a reavaliação/atualização do cálculo dos critérios de
determinação para concessão dos benefícios fiscais, foi obtida uma
classificação final de 31%, isto é, 22 pontos percentuais abaixo da
obtida em sede de candidatura (53%); -------------------------------(vii) À luz do disposto no n.º 4 do artigo 13.º (Fiscalização e
acompanhamento) do RPIM, caso se verifique que os benefícios
tributários contratualizados diferem dos valores objeto da análise da
candidatura apresentada, comprometendo a classificação obtida, haverá
direito a devolução do respetivo benefício no montante remanescente.
Atendendo, ainda, a que a entidade promotora: ----------------------(i) Assevera que o projeto se encontra totalmente concluído; -----(ii) Confirma os desvios registados em relação ao programado
nomeadamente para o "montante de investimento" e "n.º de postos de
trabalho", sem fazer qualquer referência ao desvio referente ao "prazo
para a implementação do projeto"; ----------------------------------(iii) Justifica que o desvio registado no " n.º de postos de trabalho"
se deveu a um erro de projeção que não ponderou adequadamente o
caracter sazonal da atividade a desenvolver e a implantação de um
projeto deste cariz numa região economicamente desfavorecida;
(iv) Justifica que o desvio registado no "montante investimento" se
deveu essencialmente: ----------------------------------------------1)
Ao facto de o investimento efetuado antes da submissão da
candidatura, que perfez um valor de 290.623,80€, não ter sido
considerado para o alcance das metas"; ----------------------------2)
À impossibilidade de suportar, sem ajudas a fundo perdido, a
realização de um investimento que foi estruturado com base numa
candidatura a fundos comunitários que veio entretanto a ser reprovada.
Sabendo-se, ainda, que no decorrer do ano 2018: ---------------------
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a)
A entidade promotora já usufruiu da redução 75% das taxas
municipais devidas pela emissão de título administrativo relacionado
com a aprovação das operações urbanísticas de edificação e respetiva
utilização, no valor de 9.705,41€, conforme comprovativo remetido
pelos serviços técnicos da DGF; ------------------------------------b)
Foram comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira os
benefícios tributários municipais concedidos à entidade promotora
(redução de 53% do valor do IMI). ----------------------------------6.
Com base nos considerandos acima expressos, a Comissão entendeu
que deverá haver lugar: --------------------------------------------a)
À revisão dos benefícios fiscais concedidos, passando a redução
no valor de IMI de 53% para os 31%; --------------------------------b)
À perda total dos benefícios de taxas municipais, carecendo a
promotora de devolver na íntegra o benefício já usufruído (9.705,41€);
c)
À
formalização
de
adenda
ao
contrato
inicial,
consubstanciada nos pressupostos anteriormente enunciados; ---------d)
Ao cumprimento da alínea b) da cláusula 5ª ("Obrigações do
Promotor") do Contrato, por o investimento se encontrar integralmente
realizado, devendo para tal, o promotor remeter anualmente, até 15 de
dezembro de cada ano civil, e, durante o prazo definido na referida
alínea, os respetivos comprovativos. -------------------------------7.
Por último, a CTAAF-PIM propõe, em conformidade com o definido
no n.º 3 do art.º 13º do RPIM, a submissão do relatório para apreciação
por parte dos órgãos executivo e deliberativo municipais, com vista à
respetiva aprovação. -----------------------------------------------IV – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------1.
Em coerência com as razões de facto e de direito supra enunciadas
e de acordo com o preconizado pela Comissão, na qualidade de relatora
da mesma, cumpre-me sugerir que seja submetida à consideração do Senhor
Presidente a seguinte estratégia procedimental: --------------------1.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara para
que o Executivo Municipal delibere no seguinte sentido: ------------1.1.1Sancionar o 3º Relatório Semestral de Acompanhamento da
execução do PIM “Construção de Piscinas e Equipamento de Apoio”, o
qual se anexa, destacando-se deste a matéria que determina obrigações
subsequentes e/ou alterações das condições do contrato, ou seja: ---(i) Revisão dos benefícios fiscais concedidos, com tradução na
diminuição do valor da percentagem de redução do IMI de 53% para os
31%; --------------------------------------------------------------(ii) Perda total dos benefícios de taxas municipais, tendo como
consequência a obrigação da promotora de devolver, na íntegra, o
benefício já usufruído (9.705,41€), podendo a mesma ser objeto de
eventual procedimento executivo em resultado da falta de pagamento no
prazo de 30 dias, a contar da respetiva notificação; --------------(iii) Necessidade de formalização de adenda ao contrato inicial,
consubstanciada nos pressupostos anteriormente enunciados; --------(iv) Cumprimento da alínea b) da cláusula 5ª ("Obrigações do
Promotor") do Contrato, devendo a promotora, para tal, remeter
anualmente, até 15 de dezembro de cada ano civil, e, durante o prazo
definido na referida alínea, os comprovativos (Certidão Permanente e
IRC), que permitam aferir se a promotora mantém afeto à respetiva
atividade o investimento realizado, bem como a mesma localização
geográfica; -------------------------------------------------------1.1.2- Deliberar no sentido de se promover a “audiência dos
interessados”, nos termos do Artigo 121º e seguintes do CPA, para que
a promotora venha a processo, por escrito, no prazo de 10 dias, dizer
o que se lhe oferecer sobre o parecer constante no relatório da CTAAF-
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PIM, sob pena do Executivo tomar deliberação definitiva sobre as
propostas do mesmo. ------------------------------------------------1.2- Caso a estratégia procedimental preconizada seja acolhida, devem
desencadear-se os procedimentos de notificação da interessada, por
correio eletrónico, conforme previsto na alínea c) do nº 1 do artigo
112º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), cumprindo os
pressupostos do artigo 114º, incluindo cópia dos seguintes documentos:
•
3º relatório semestral de acompanhamento da CTAAF-PIM; -------•
Informação/Proposta nº 64/DSC/2019, com o respetivo despacho do
Senhor Presidente; -------------------------------------------------•
Extrato da ata da Reunião de Câmara. -------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Em Anexo: 3º Relatório semestral de acompanhamento da execução do
projeto de investimento “Construção de Piscinas e Equipamento de
Apoio” e respetivos anexos -----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 03.06.2019 ----1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo
por base a presente informação técnica e as competências do órgão para
a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor
Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a presente
informação/proposta à consideração do Senhor Presidente, para que o
mesmo profira despacho no sentido de submeter o processo a reunião do
Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado
na proposta. -------------------------------------------------------À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.05. ------------------------------------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
2019.06.05. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. ---------------------------------------------------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. ANÁLISE DO 11º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE
INVESTIMENTO “PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FRUTAS POR OUTROS PROCESSOS”
CLASSIFICADO COMO PIM”, SENDO PROMOTORA ISABEL GRILO UNIPESSOAL, LDA.
- INFORMAÇÃO Nº65/DSC/2019, DA ENG. CLÁUDIA FERREIRA, DE 28.05.2019.Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------l - OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------1.
A presente informação visa: ----------------------------------(i)
Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 11º relatório
semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse
municipal “Preparação e Conservação de frutas por outros processos”,
o qual se anexa; ---------------------------------------------------(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo
relatório preconiza. -----------------------------------------------II – ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------1.
Ao abrigo do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal foi
solicitado, em 25/01/2014, a classificação de Projeto de Interesse
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Municipal (PIM) para o projeto de investimento denominado “Preparação
e Conservação de frutas por outros processos”, a concretizar na
freguesia de Outeiro Seco. -----------------------------------------2.
A pretensão em causa foi deferida por deliberação do Órgão
Executivo, em 14/02/2014, resultando na atribuição da classificação
de PIM, bem como na aprovação da concessão de benefícios tributários
municipais, traduzidos na redução de 66% de IMI e de 75% das taxas
municipais
devidas
pela
emissão
de
títulos
administrativos
relacionados com a operação urbanística de edificação. -------------3.
No dia 18/02/2014 foi assinado o contrato de concessão de
benefícios tributários municipais, do qual se destaca: -------------Cláusula 2.ª (Objetos e metas do projeto de interesse municipal) --“O projeto de investimento objeto de presente contrato de concessão
de benefícios tributários municipais, consubstancia a concretização
do projeto de investimento denominado preparação e conservação de
frutas por outros processos, com a seguinte previsão: --------------•
Montante de investimento: €2.498.561,68 ----------------------•
Número de postos de trabalho: 4 ------------------------------•
Prazo para a implementação do projeto: 19 meses.” ------------Cláusula 5.ª (Obrigações do Promotor) -----------------------------“Pelo presente contrato a sociedade Isabel Grilo Unipessoal, Lda.,
obriga-se a: ------------------------------------------------------a)
Executar integralmente o projeto de investimento nos termos e
prazos fixados em sede de candidatura e cumprir os demais objetivos
constantes desta; -------------------------------------------------b)
Manter afeto à respetiva atividade o investimento realizado, bem
como a manter a sua localização geográfica, durante um período mínimo
de cinco anos a contar da data da realização integral do investimento;
c)
Prestar ao Município de Chaves, semestralmente, relatório de
execução do projeto de investimento, indicando a execução física do
projeto e remetendo a demais documentação necessária, para comprovar
os pressupostos referidos aquando da avaliação da candidatura; -----d)
Manter a sua situação regularizada perante a administração fiscal
e a Segurança Social; ----------------------------------------------e)
Comunicar ao Município de Chaves qualquer alteração ou ocorrência
que ponha em causa os pressupostos relativos às condições de acesso
que permitiram a aprovação da candidatura, bem como a sua realização;
f)
Comunicar por escrito ao Município de Chaves mudanças de
domicílio ou sede, no prazo de 10 dias contados a partir da data de
ocorrência. -------------------------------------------------------III –
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FACTOS QUE FUNDAMENTAM A PROPOSTA DE
ATUAÇÃO -----------------------------------------------------------1Em decorrência das competências atribuídas à CTAAF-PIM no âmbito
da verificação do cumprimento das condições consagradas no contrato,
em 06/05/2019 foi emitido o alerta da obrigação de entrega de relatório
semestral de execução do projeto de investimento, relativo ao período
de 18/12/2018 a 17/06/2019. ---------------------------------------2Na sequência da emissão do referido alerta, foi rececionado no
dia 20/05/2019, via mensagem de correio eletrónico, o 11º relatório
semestral de execução e respetivos anexos dando assim a empresa
cumprimento ao estabelecido na alínea c) da cláusula 5.ª do Contrato.
3A CTAAF-PIM, na sua reunião do dia 28/05/2019, procedeu à análise
da referida informação e elaborou o respetivo relatório semestral de
acompanhamento. --------------------------------------------------4Segundo consta no ponto 3 (Parecer) do 11º relatório semestral
de acompanhamento, a entidade promotora, no âmbito das obrigações
contratuais assumidas (“Cláusula 5ª do Contrato”): -----------------
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a)
Não cumpre integralmente com o disposto na sua alínea a)
("Executar integralmente o projeto de investimento nos termos e prazos
fixados em sede de candidatura e cumprir os demais objetivos constantes
desta"); ----------------------------------------------------------b)
Cumpre com o disposto na sua alínea b), isto é, mantém afeto à
respetiva atividade o investimento realizado e mantém a sua
localização geográfica neste concelho; -----------------------------c)
Cumpre com o disposto na sua alínea c), uma vez que apresentou
relatório de execução e demais documentação necessária, para comprovar
os prossupostos referidos aquando da avaliação da candidatura; -----d)
Cumpre com o disposto na sua alínea d), por apresentar as
situações contributivas e fiscais regularizadas. -------------------5- Neste contexto, a Comissão elencou diversos considerandos que
estiveram subjacentes ao parecer emitido por parte da mesma e aqui se
dão por integralmente reproduzidos: --------------------------------Considerando que: --------------------------------------------------(i) A entidade promotora já executou 95,59% do investimento total
contratualizado correspondendo a um montante de 2.388.338,80€; -(ii) A meta contratualizada de "postos de trabalho a criar" encontrase largamente superada, em razão de terem sido criados, em média,
atendendo à sazonalidade da atividade desenvolvida pela empresa, 10
novos postos de trabalho quando o previsto seriam apenas 4; ------(iii) Relativamente ao prazo contratualizado para a execução do
investimento foi constatado um desvio de + 43 meses face ao
inicialmente previsto (19 meses); --------------------------------(iv) Os diferenciais atualmente identificados em termos de
"montante de investimento", "n.º de postos de trabalho" e "prazo para
implementação do projeto" alteram os valores percentuais calculados
em sede de candidatura para os critérios de classificação
estabelecidos nomeadamente o da alínea c) do n.º 1, do art.º 7.º do
RPIM, utilizados para determinar os benefícios fiscais a conceder
aquando da candidatura, e que permitiram a concessão da redução de
66% do valor do IMI à sociedade beneficiária; --------------------(v)
Com a reavaliação/atualização25 do cálculo dos critérios de
determinação para concessão dos benefícios fiscais, foi obtida uma
classificação final de 51%, isto é, 15 pontos percentuais abaixo da
obtida em sede de candidatura (66%); -----------------------------(vi) À luz do disposto no n.º 4 do artigo 13.º (Fiscalização e
acompanhamento) do RPIM, caso se verifique que os benefícios
tributários contratualizados diferem dos valores objeto da análise
da candidatura apresentada, comprometendo a classificação obtida,
haverá direito a devolução do respetivo benefício no montante
remanescente.------------------------------------------------------

25
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(vii) A entidade promotora já executou 95,59% do investimento total
contratualizado correspondendo a um montante de 2.388.338,80€; -(viii)
A meta contratualizada de "postos de trabalho a criar"
encontra-se largamente superada, em razão de terem sido criados, em
média, atendendo à sazonalidade da atividade desenvolvida pela
empresa, 10 novos postos de trabalho quando o previsto seriam apenas
4; ---------------------------------------------------------------(ix) Relativamente ao prazo contratualizado para a execução do
investimento foi constatado um desvio de + 43 meses face ao
inicialmente previsto (19 meses); ------------------------------(x)
Os diferenciais atualmente identificados em termos de
"montante de investimento", "n.º de postos de trabalho" e "prazo para
implementação do projeto" alteram os valores percentuais calculados
em sede de candidatura para os critérios de classificação
estabelecidos nomeadamente o da alínea c) do n.º 1, do art.º 7.º do
RPIM, utilizados para determinar os benefícios fiscais a conceder
aquando da candidatura, e que permitiram a concessão da redução de
66% do valor do IMI à sociedade beneficiária; --------------------(xi) Com a reavaliação/atualização26 do cálculo dos critérios de
determinação para concessão dos benefícios fiscais, foi obtida uma
classificação final de 51%, isto é, 15 pontos percentuais abaixo da
obtida em sede de candidatura (66%); -----------------------------(xii) À luz do disposto no n.º 4 do artigo 13.º (Fiscalização e
acompanhamento) do RPIM, caso se verifique que os benefícios
tributários contratualizados diferem dos valores objeto da análise
da candidatura apresentada, comprometendo a classificação obtida,
haverá direito a devolução do respetivo benefício no montante
remanescente.-----------------------------------------------------Atendendo também a que a CTAAF-PIM: ------------------------------(xiii) Aceitou as justificações da empresa para o atraso na execução
do projeto ("demoras no procedimento de licenciamento urbanístico e
na obtenção de financiamentos comunitários no âmbito do PRODER") e
teve em conta a conjuntura económico-financeira do país durante a
execução do mesmo que inviabilizando a realização do investimento no
prazo inicialmente previsto, tendo, nesse sentido, até ao 7.º
relatório de acompanhamento, proposto a manutenção das condições
estabelecidas no contrato; ---------------------------------------(xiv) No 8.º relatório de acompanhamento, em face da firma ter
comunicado que solicitou junto da Autoridade de Gestão do PRODER a
prorrogação do prazo para a conclusão do investimento, decidiu pela
necessidade de se encetar um procedimento de renegociação do
contrato, a aferir após a entrega do 9.º relatório de execução; --(xv) No 9º relatório de acompanhamento, em razão do investimento
total não ter sido colocado em causa, tendo, tão só, a sua conclusão
sido diferida no tempo, propôs que se encetasse diligência
procedimental de reprogramação da calendarização de execução do
investimento, ao invés de uma renegociação contratual, uma vez que
na sua essência o projeto de investimento não tinha sofrido alterações
substanciais. ----------------------------------------------------Considerando ainda a que a entidade promotora: --------------------

26

F. 156
_____________________

(xvi) Em janeiro deste ano, foi notificada para proceder à entrega
do cronograma físico e financeiro que contemplasse a reprogramação
do investimento, não tendo ainda procedido em conformidade, mesmo
após diversas diligências nesse sentido; -------------------------(xvii) Foi igualmente informada que, em dezembro de 2018, os
benefícios fiscais concedidos à luz do contrato inicialmente
celebrado, em termos de redução do IMI, tinham caducado, alertandoa para a necessidade de submeter novo pedido em conformidade com o
disposto no art.º 11º do RPIM na eventualidade de pretender a
prorrogação dos mesmos por mais 5 anos; --------------------------(xviii)
Assevera que o projeto se encontra totalmente concluído;
6.
Com base nos considerandos acima expressos, a Comissão entendeu
que deverá haver lugar: --------------------------------------------(i)
Ao cumprimento da alínea b) da cláusula 5ª ("Obrigações do
Promotor") do Contrato, por o investimento se encontrar integralmente
realizado, devendo para tal, o promotor remeter anualmente, até 15 de
dezembro de cada ano civil, e, durante o prazo definido na referida
alínea, os respetivos comprovativos (Certidão Permanente e IRC); ---(ii)
À revisão dos benefícios fiscais concedidos, passando a redução
no valor de IMI de 66% para os 51%, a aplicar na eventual prorrogação
dos benefícios fiscais; --------------------------------------------(iii) À formalização de adenda ao contrato inicial plasmando o
pressuposto anteriormente enunciado apenas na eventualidade de
prorrogação dos benefícios fiscais. --------------------------------7.
Por último, a CTAAF-PIM propõe, em conformidade com o definido
no n.º 3 do art.º 13º do RPIM, a submissão do relatório para apreciação
por parte dos órgãos executivo e deliberativo municipais, com vista à
respetiva aprovação. -----------------------------------------------IV - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------1Em coerência com as razões de facto e de direito supra enunciadas
e de acordo com o preconizado pela Comissão, na qualidade de relatora
da mesma, cumpre-me sugerir que seja submetida à consideração do Senhor
Presidente a seguinte estratégia procedimental: --------------------1.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara para
que o Executivo Municipal delibere no seguinte sentido: ------------1.1.1Sancionar o 11º relatório de acompanhamento da execução do
PIM “Preparação e Conservação de frutas por outros processos”, o qual
se anexa, destacando-se deste a matéria que determina obrigações
subsequentes e/ou alterações das condições do contrato: -----------(i) Em virtude do investimento se encontrar integralmente realizado:
Necessidade de cumprimento da alínea b) da cláusula 5ª ("Obrigações
do Promotor") do Contrato, que obriga o promotor remeter anualmente,
até 15 de dezembro de cada ano civil, e, durante o prazo definido na
referida alínea, os comprovativos (Certidão Permanente e IRC) que
permitam aferir se o promotor mantém afeto à respetiva atividade o
investimento realizado, bem como a mesma localização geográfica; ----
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(ii) Na eventualidade da promotora solicitar a prorrogação dos
benefícios concedidos (os quais se encontram caducados desde dezembro
de 2018), e tal prorrogação venha a ser deferida, esta ficará sujeita
às seguintes condições: --------------------------------------------a)
Revisão dos benefícios fiscais concedidos, com tradução na
diminuição do valor da percentagem de redução do IMI de 66% para 51%;
b)
Necessidade de formalização de adenda ao contrato inicial,
plasmando o pressuposto anteriormente enunciado.
1.1.2Deliberar no sentido de se promover a “audiência dos
interessados”, nos termos do Artigo 121º e seguintes do CPA, para que
a promotora venha a processo, por escrito, no prazo de 10 dias, dizer
o que se lhe oferecer sobre o parecer constante no relatório da CTAAFPIM, sob pena do Executivo tomar deliberação definitiva sobre as
propostas do mesmo. ------------------------------------------------1.2- Caso a estratégia procedimental preconizada seja acolhida, devem
desencadear-se os procedimentos de notificação da interessada, por
correio eletrónico, conforme previsto na alínea c) do nº 1 do artigo
112º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), cumprindo os
pressupostos do artigo 114º, incluindo cópia dos seguintes documentos:
•
11º relatório semestral de acompanhamento da CTAAF-PIM; ------•
Informação/Proposta nº 65/DSC/2019, com o respetivo despacho do
Senhor Presidente; -------------------------------------------------•
Extrato da ata da Reunião de Câmara. -------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Em Anexo: 11º Relatório semestral de acompanhamento da execução do
projeto de investimento “Preparação e Conservação de frutas por outros
processos” e respetivos anexos. ------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 03.06.2019 ----1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo
por base a presente informação técnica e as competências do órgão para
a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor
Diretor de Departamento de Coordenação Geral que submeta a presente
informação/proposta à consideração do Senhor Presidente, para que o
mesmo profira despacho no sentido de submeter o processo a reunião do
Executivo Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado
na proposta. -------------------------------------------------------À consideração do Senhor Diretor de Departamento de Coordenação Geral
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.05. ------------------------------------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
2019.06.05. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. ---------------------------------------------------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. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO
DE CENTRO MULTIUSOS - APROVAÇÃO DA ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES E PEDIDO
DE ESCLARECIMENTOS -------------------------------------------------Foi presente a informação nº 178/2019, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------
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I – Enquadramento --------------------------------------------------1 - O Executivo Camarário em sua reunião ordinária de 13 de maio de
2019, deliberou autorizar a abertura do procedimento identificado em
epígrafe com vista á adjudicação da empreitada em causa. -----------2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados
no concurso de listas de erros e omissões e pedidos de esclarecimentos,
as empresas Habitâmega – Construções, Lda, Costa & Carreira, Lda,
Teixeira, Pinto & Soares, S.A. e Norcep, Construções, S.A. vieram a
apresentar listas de erros e omissões, bem como pedidos de
esclarecimentos ---------------------------------------------------3 - Após análise da mesma, foram obtidas as conclusões exaradas em
documento anexo e que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----4 - Nos termos do exposto na alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código
dos Contratos Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar
deve pronunciar-se sobre as listas de erros e omissões e pedidos de
esclarecimentos apresentados, até ao segundo terço do prazo fixado
para a apresentação das propostas, ou seja, no caso do presente
procedimento, até ao dia 7 de junho, em virtude do dia 9 de junho não
ser dia útil. ------------------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----a) A aceitação da análise da lista dos erros e omissões apresentada,
anexando-se a este documento a análise do Júri do Concurso. De
salientar que não há lugar à alteração do preço base do concurso; --b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na
reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 11 de junho,
e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5
do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do
prazo de apresentação das propostas, o que, por sua vez, acarretaria
constrangimentos para o município, o Sr. Presidente da Câmara, aprove
a análise da lista de erros e omissões apresentada. ----------------c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo
Municipal, na sua reunião ordinária de 11 de junho de 2019, nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e
não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos,
que sejam notificados os interessados, através da plataforma
eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da
presente decisão. --------------------------------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 7 de junho de 2019 ----------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR.
MARCELO DELGADO, DE 2019.06.07. ------------------------------------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
2019.06.07. -------------------------------------------------------Aprovo a proposta infra. À reunião do Executivo Municipal para efeitos
de ratificação do meu despacho. ------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 07.06.2019. ------------
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4. PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA Nº 913/13.0TBCHV- TRIBUNAL DA
COMARCA DE VILA REAL – JUÍZO LOCAL CÍVEL DE CHAVES – JUIZ 1- PARCELAS
NºS 10PP, 11PP, 13PP E 13 – EXECUÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA PRIMÁRIA DO
PLANO DE PORMENOR DA FONTE DO LEITE – EIXO 2 – (ENTRE A ROTUNDA 6 E A
ROTUNDA 4). EMPREITADA DENOMINADA “RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO
A24/HOSPITAL – LANÇO 3” – MÁRIO DE ARAÚJO MARRACHO E OUTRO. NOTA
DISCRIMINADA
DO
CÁLCULO
DA
ATUALIZAÇÃO
DA
INDEMNIZAÇÃO.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 17/GNE/2019. --------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Antecedentes ---------------------------------------------------1. Através da Informação número 55/2019, datada de 05/06/2019, o Dr.
Vitor Brás, mandatário do Município no processo de expropriação
litigiosa supra identificado, que correu termos no 1º Juíz da Instância
Local Cível de Chaves, do Tribunal da Comarca de Vila Real, veio
informar este Município da necessidade de se proceder à elaboração de
nota discriminada e justificativa da indemnização, nos termos do nº
1, do Artigo 71º, do Código das Expropriações – C.E.-, fixada por
decisão de Tribunais superiores, de 11 de outubro de 2018, na sequência
do despacho proferido pelo Juiz do aludido processo, em 21 de maio de
2019. -------------------------------------------------------------2. A referida nota, face à notificação eletrónica realizada pelo
escrivão do processo, no pretérito dia 30/05/2019, deverá ser enviada
ao Tribunal, até ao dia 13 de junho de 2019, sendo certo que, que o
prazo dos 10 dias, concedidos para o efeito, são corridos, havendo
necessidade de realizar diligências junto aos autos, a fim de recolher
informação
essencial
à
elaboração
da
nota
discriminativa
e
justificativa do cálculo do montante a depositar, a título de justa
indemnização atualizada. -------------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------1. Em conformidade com o despacho proferido pelo respetivo Juiz do
aludido Processo e nos termos do disposto no Artigo 71º do Código das
Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro, alterado
e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, conjugado com o
Artigo 24º do mesmo Código e nos precisos termos da sentença proferida,
nesta matéria, relevam para o cálculo atualizado do montante
indemnizatório os seguintes elementos: -----------------------------A) ----------------------------------------------------------------PARCELAS Nºs 10PP e 11PP -------------------------------------------Índice
de
preço
no
consumidor,
com
exclusão da habitação
Fator de atualização
(INE)

Prcº 913/13.0TBCHV – J1
“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital
– Lanço 3”
Expropriados: Mário de Araújo Marracho e
outra.

Dados relevantes

Data da publicação do PPFL

21 de
2009

Valor da Indemnização fixada pela decisão
transitada em julgado

€319 683,16

Data da decisão final do Processo

11 de outubro de 2018

Data do despacho que autoriza o levantamento
de parte do montante depositado

07 de
2014

Valor cujo levantamento foi autorizado

€160 000,00

Valor da sentença atualizado

€351 725,41

dezembro

novembro

de
1,07964399979767

de

1,04121542242023

B) -----------------------------------------------------------------
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PARCELA Nº 13PP ----------------------------------------------------Prcº 913/13.0TBCHV – J1
“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital
– Lanço 3”
Expropriados: Mário de Araújo Marracho e
outra.

Dados relevantes

Data da publicação do PPFL

21 de
2009

Valor da Indemnização fixada pela decisão
transitada em julgado

€7 263,37

Data da decisão final do Processo

11 de
2018

Valor da sentença atualizado

€8 174,18

dezembro

outubro

Índice
de
preço
no
consumidor,
com
exclusão da habitação
Fator de atualização
(INE)

de
1,12539835985412
de

C) PARCELA Nº 13 ---------------------------------------------------Prcº 913/13.0TBCHV – J1
“Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital
– Lanço 3”
Expropriados: Mário de Araújo Marracho e
outra.

Dados relevantes

Data da publicação da DUP

16 de
2014

Valor da Indemnização fixada pela decisão
transitada em julgado

€1 950,00

Data da decisão final do Processo

11 de
2018

Valor da sentença atualizado

€2030,37

dezembro

outubro

Índice
de
preço
no
consumidor,
com
exclusão da habitação
Fator de atualização
(INE)

de
1,04121542242023
de

2. Em conformidade com o disposto no Acórdão de fixação de
jurisprudência do STJ nº7/2001, de 12 de julhono que se refere às
parcelas nºs 10PP, 11PP e 13PP, e para efeitos do disposto nos Artigos
24º , bem assim, da sentença a obrigar a atualização à data da
publicação do Plano de Pormenor da Fonte do Leite – PPFL -, e não à
data da DUP, conforme expresso no C.E., em vigor, e, ainda, no nº1 do
Artigo 71º do C.E., foram calculados os montantes a depositar, em
conformidade com os dados relevantes constantes dos quadros sinópticos
supra, e elaboradas as respetivas notas justificativas, com recurso à
ferramenta disponibilizada, para o efeito, no portal do Instituto
Nacional de Estatística – INE - sendo certo que após a realização do
depósito os expropriados e os demais interessados poderão proceder à
sua impugnação, nos termos do disposto no Artigo 72º do C.E.. ------3. Importa registar, no caso individual e concreto do presente
processo de expropriação, que a indemnização atualizada das Parcelas
números 10PP, 11PP, 13PP e 13, relativas à expropriação, por utilidade
pública, para a execução da estrutura viária primária do Plano de
Pormenor da Fonte do Leite – Eixo 2 – (Entre a rotunda 6 e a rotunda
4) - empreitada “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital – Lanço
3”, atinge o montante global de €361 929,96, sendo certo que, à ordem
dos autos, este Município procedeu ao depósito em dinheiro da
importância de €171 121,21, tendo sido entregues aos expropriados €160
000,00, havendo, assim, necessidade de proceder ao depósito do
montante adicional de €190 808,75, para satisfazer o pagamento da
indemnização devida, sendo certo que nos autos se encontram duas
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cauções prestadas pelas garantias bancárias números GAR/13300607 e
GAR/13300606, ambas de 2013/04/09, emitidas pelo Banco BPI, S.A., nos
montantes
de
€103
061,75
e
€43
642,73,
correspondentes,
respectivamente, aos montantes da avaliação inicial das parcelas
números 10PP e 11PP, e cujo cancelamento deverá ser assegurado logo
que seja efetuado o pagamento da indemnização, nos termos do disposto
no nº5 do Artigo 72º do C.E. ---------------------------------------III – Proposta em sentido estrito ----------------------------------Assim, coerência com as razões anteriormente enunciadas; e ---------* Considerando que, por um lado, nos termos do disposto na alínea vv),
do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro,
compete à Câmara Municipal, órgão executivo da Autarquia, propor, nos
termos da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de
expropriação, não sendo, tal competência, suscetível de delegação no
Presidente da Câmara, competindo-lhe, também, todos os atos inerentes
e subsequentes do processo de expropriação; ------------------------* Considerando que, por outro lado, em vista ao cumprimento do despacho
proferido pela Juíza do Processo número processo de expropriação
litigiosa número 913/13.0TBCHV- Tribunal da Comarca de Vila Real –
Tribunal da Comarca de Vila Real – Juízo Local Cível de Chaves –até
ao próximo dia 13 do corrente mês de junho, terá que ser junta ao
processo nota discriminada e justificativa dos cálculos dos montantes
indemnizatórios em dívida, devidamente atualizados, sendo certo que a
próxima reunião ordinária do executivo camarário será realizada no dia
11 do corrente mês e que há urgência na aprovação dos referidos
documentos discriminadores e justificativos; -----------------------* Considerando que, para a elaboração das referidas notas
justificativas os serviços municipais competentes tiveram que realizar
diligências, junto do respetivo Tribunal e consultas aos autos,
esgotando-se o tempo útil para a preparação dos documentos e a sua
integração na ordem do dia da aludida reunião do dia 11, sendo certo
que a adoção dos procedimentos contabilísticos necessários à
realização dos depósitos, até ao próximo dia 13, esgotam, igualmente,
o tempo útil para a convocação de uma reunião extraordinária do órgão
executivo municipal, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a
seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------a) Que a presente proposta seja encaminhada para o Gabinete do
Presidente da Câmara Municipal, a fim de, ao abrigo do disposto no
nº3, do Artigo 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e
no nº1 do Artigo 71º, do Código das Expropriações, o mesmo aprovar as
notas discriminadas dos montantes em dívida referentes ao processo de
expropriação litigiosa número 913/13.0TBCHV- Tribunal da Comarca de
Vila Real – Tribunal da Comarca de Vila Real – Juízo Local Cível de
Chaves – Juiz 1 – “Execução da estrutura viária primária do Plano de
Pormenor da Fonte do Leite – Eixo 2 – (Entre a rotunda 6 e a rotunda
4). Empreitada denominada “Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital
– Lanço 3”, em que são expropriados Mário de Araújo Marracho e outra,
no valor de €189 104,97 referente às Parcelas nºs 10PP e 11PP; no
valor de €910,81, referente à parcela nº 13PP e no valor de €792,97,
referente à parcela nº 13, devendo o Município proceder ao depósito
do montante em falta, no valor global de €190 808, 75, devendo,
igualmente, ser assegurado o cancelamento das supras identificadas
garantias bancárias, importando a indemnização actualizada no valor
global de €361 929,96; ---------------------------------------------b) Que
as
mencionadas
notas
discriminadas
dos
montantes
indemnizatórios em dívida, atualizados, sejam encaminhadas para a
Divisão de Gestão Financeira, enquanto unidade orgânica competente,
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do processamento contabilístico e realização dos depósitos, e,
seguidamente, enviadas ao mandatário da autarquia, acompanhadas dos
comprovativos da realização dos depósitos, em vista à adoção das
diligências necessárias à operacionalização da presente proposta. --c) Que, caso a metodologia proposta venha a ser aprovada, a presente
proposta seja remetida para ratificação do órgão executivo municipal,
na próxima reunião do executivo camarário, agendada para o dia 11 de
junho de 2019, no estrito cumprimento do disposto no nº3, do Artigo
35º do supra citado diploma legal. ---------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves,06 de junho de 2019. ----------------------------------------A Técnica Superior, ------------------------------------------------Cristina Rodrigues -------------------------------------------------Em anexo: ----------------------------------------------------------- Três notas discriminadas e justificativas do montante indemnizatório
em dívida; ---------------------------------------------------------- Documentos referentes aos fatores de atualização da indemnização,
processados por computador no Portal do INE, com os números de
identificação
ID9808406062019142617;
ID1940906062019152619;
ID4075307062019094224 e ID9241107062019101134; ---------------------- Cópia das Garantias Bancárias números GAR/13300607 e GAR/13300606,
ambas de 2013/04/09, emitidas pelo Banco BPI, S.A.. ----------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11.06.2019. -----------A Câmara Municipal deliberou,
forma de minuta, nos precisos
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
com vista à sua executoriedade

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

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

