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Nº16 – Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Chaves
Realizada no dia 22 de julho
de 2019. -------------------Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove,
nesta cidade de Chaves, na Sede de Junta da Freguesia de S. Pedro de
Agostém, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Sr. Dr. Nuno
Vaz Ribeiro, e com as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves
Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, Sra. Eng.ª Paula
Fernanda da Mota Chaves, Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e
comigo, Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior, em regime de
mobilidade. -------------------------------------------------------Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze
horas e trinta minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do
dia previamente elaborada e datada de dezassete de julho de dois mil
e dezanove.--------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
I - DESIGNAÇÃO DO SECRETÁRIO DA REUNIÃO DE CÂMARA. -----------------Foi designado, ad-hoc, secretário da reunião, o Técnico Superior, em
regime de mobilidade, Paulo Jorge Ferreira da Silva, pelo Presidente
da Câmara Municipal, Senhor Dr. Nuno Vaz Ribeiro. -------------------------------------------------------------------------------------II - AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS
AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. -----------------------------------------De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente
da Câmara, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos
Augusto Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente reunião
ordinária
do
Executivo
Camarário,
por
motivos
profissionais
inadiáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida
falta. ------------------------------------------------------------III - AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHOR ENG. VICTOR
AUGUSTO COSTA SANTOS. ----------------------------------------------De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente
da Câmara, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto
Costa Santos, irá estar ausente, da presente reunião ordinária do
Executivo Camarário, por se encontrar no gozo do seu período de férias.
-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida
falta. ------------------------------------------------------------IV - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ RIBEIRO.
O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado
por dar conhecimento, a todos os presentes, que foi tomada decisão,
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no sentido de algumas Reuniões Públicas da Câmara Municipal passarem
a ser descentralizadas, nas respetivas freguesias, permitindo uma
maior proximidade dos Órgãos Autárquicos, junto das populações locais
do Concelho. -------------------------------------------------------Seguidamente, o Presidente da Câmara teceu breves comentários, sobre
as regras de funcionamento da reunião da Câmara, apresentando,
sequencialmente, cumprimentos a todos os vereadores que integram o
presente Órgão Executivo, e, bem assim, a todos os cidadãos presentes
na reunião. --------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Câmara deu conhecimento, ao Executivo
Municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade
municipal, a saber: ------------------------------------------------a) TUC – Circuito para as Piscinas do Rebentão - Sobre esta matéria,
o Presidente da Câmara deu nota que, desde o pretérito dia 01 de julho
e até ao próximo dia 30 de setembro, o Município de Chaves assegura
através do serviço de Transportes Urbanos (TUC), o circuito para as
Piscinas do Rebentão. ----------------------------------------------O circuito para as Piscinas do Rebentão, tem início na Estação da Auto
Viação do Tâmega e tem como pontos de paragem, o Cemitério, o Hospital,
a Praça do Brasil, a Rotunda do Raio X e Quinta do Rebentão, o
retrocitado circuito é efetuado diariamente, e contempla três horários
de circulação. -----------------------------------------------------b) Inauguração do Centro Cívico - Sobre esta matéria, o Presidente da
Câmara deu nota que, no pretérito dia 08 de julho do corrente ano, foi
inaugurado o novo Centro Cívico, localizado nas antigas instalações
da Cantina da UTAD. ------------------------------------------------Tratou-se de uma empreitada de requalificação e ampliação do edifício
existente, com um custo aproximado de duzentos e quarenta e três mil
euros, e que contempla uma sala de leitura, sala de atividades lúdicas
e pedagógicas, instalações sanitárias públicas e espaço exterior para
a realização de atividades ao ar livre. ----------------------------c) Jornadas da Juventude Eurocidade Chaves-Verin - Sobre esta matéria,
o Presidente da Câmara deu nota que, se vai realizar, em Chaves, nos
próximos dias 26 e 27 de julho as jornadas da Juventude Eurocidade
Chaves-Verin. -----------------------------------------------------Estas jornadas pretendem reunir cerca de 50 a 70 jovens de associações
juvenis e outros, do Norte de Portugal e Galiza, tendo como foco a
discussão da participação dos jovens no desenvolvimento das euroregiões. ----------------------------------------------------------Trata-se de uma ação no âmbito do projeto EUROCIDADE2020 e tem como
parceiros a Eurocidade Chaves-Verin AECT, A Federação Nacional de
Associações Juvenis, a Direccion Xeral de Xuventude, a participación
e voluntariado da Xunta de Galicia, o Instituto Português do Desporto
e Juventude, a Fundação Galicia Europa e os Municípios de Chaves e
Verín. ------------------------------------------------------------d) Orçamento Participativo 2019 - Sobre esta matéria, o Presidente da
Câmara deu nota que, o período de apresentação de propostas para o
Orçamento Participativo de Chaves 2019, está a decorrer até ao próximo
dia 16 de setembro. ------------------------------------------------A autarquia, disponibiliza, para o efeito, 30 mil euros, para os
munícipes escolherem, no âmbito da componente “Promoção e Dinamização
– Projetos de âmbito Cultural e Desportivo”, como aplicar tal montante.
O Calendário do Orçamento Participativo 2019: ----------------------De 15 de julho a 16 de setembro – Apresentação de propostas; -------De 21 de outubro a 21 de novembro – Votação das propostas; ---------De 22 de novembro a 31 de dezembro – Divulgação dos resultados. -----
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e) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
apresentou uma nota de congratulação, ao Clube Motard de Chaves, pelos
prémios conquistados na concentração realizada no Gerês, tendo
alcançado o 1º lugar na categoria de mais quilómetros percorridos e o
3º lugar na categoria do clube com mais inscrições. ----------------Deu, ainda, nota, que o Clube Motard de Chaves, vai realizar nos dias
26 a 28 de julho, a 18º Concentração Motard de Chaves. -------------f) Posto de Turismo do Alto Tâmega - Sobre esta matéria, o Presidente
da Câmara deu nota que, os Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre,
Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar vão criar em conjunto
um posto de turismo do Alto Tâmega. --------------------------------O equipamento turístico ficará localizado no Jardim do Tabolado, em
Chaves, e consta do plano estratégico integrado de desenvolvimento
territorial do Alto Tâmega, da CIM-AT. -----------------------------O investimento, a realizar, no montante estimado de 318 mil euros,
será financiado, com recursos próprios, em partes iguais, pelos seis
Municípios do Alto Tâmega.
---------------------------------------g) Assinatura de protocolo entre o Município de Chaves e o Novo Banco
- Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, no pretérito
dia 16 de julho, foi assinado o protocolo, entre o Município de Chaves
e o Novo Banco, para a cedência de cinco obras de arte, de relevantes
artistas portugueses do Sec. XX e XXI, pertencentes à coleção de
pintura “Arte & Cultura partilham-se” do Novo Banco e, que, ficarão
em exposição no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. ----------h) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
apresentou uma nota de congratulação, à Vila de Vidago e os seus
habitantes, pelo seu 94º aniversário de elevação à condição de Vila,
concedida em 20 de julho de 1925, pelo então Ministro do Interior,
Manuel Teixeira Gomes. ---------------------------------------------i) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
apresentou uma nota de congratulação, ao Flavitus Natação Clube pela
conquista de 34 medalhas nos campeonatos regionais de Verão Torregri
III de cadetes da Associação de Natação do Nordeste, que decorreram
em Santa Marta de Penaguião. ---------------------------------------j) Menção Honrosa - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu
nota que, a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2,
da qual o Município de Chaves faz parte, recebeu recentemente uma
menção honrosa que distinguiu o seu stand, na primeira participação
na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. -------------------------------Tal distinção foi o reconhecimento merecido pela dedicação e trabalho
árduo desta associação, em prol do Turismo em Portugal, muito
concretamente, na dinamização da Estrada Nacional 2. ---------------l) Festival N2 em Chaves - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
deu nota que, o Município de Chaves, vai realizar nos próximos dias
1, 2 e 3 de agosto, no Jardim Público de Chaves, o Festival N2, que
no presente ano conta com um cartaz mais ambicioso. ----------------Deu ainda nota, que paralelamente, ao cartaz do Festival N2, irão
decorrer outras iniciativas em palcos itinerantes dispersos pelo
coração da cidade. -------------------------------------------------V - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA
MARIA MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria
Manuela Pereira Tender, tendo começado por cumprimentar todos os
presentes. ---------------------------------------------------------
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De seguida, a Vereadora interveniente, usou da palavra, para se
associar em seu nome e do “PSD” aos votos de congratulação
apresentados, no início da presente reunião, pelo Presidente da
Câmara, acompanhando, assim, tais distinções reconhecidas, por parte
deste Executivo, bem como, apresentar um voto de congratulação, com a
opção da localização do posto de turismo do Alto Tâmega, na cidade de
Chaves, que é também um reconhecimento da centralidade de Chaves no
Alto Tâmega, e que é um investimento muito bem-vindo para o nosso
concelho e região. ------------------------------------------------Terminando a sua intervenção, a Vereadora, gostaria de deixar duas
notas muito breves, uma vez que não pôde estar presente na última
reunião por razões de agenda parlamentar, a saber: ------------------ A primeira, relacionada com as Festas da Cidade, muito concretamente,
com a localização da estrutura que dava apoio ao palco principal,
aquando da realização do Concerto da Mariza, que acabou por dividir o
público. ----------------------------------------------------------É, sua, opinião que, no futuro, deveria ser melhor ponderada a
localização de tais estruturas de apoio, de forma a não obstaculizar
a visualização para o palco principal. -----------------------------A Vereadora interveniente, deu nota que, gostou do lugar de realização
dos Concertos e que gostou do Cartaz. ------------------------------- A segunda, relaciona-se com duas obras, que estão a causar algumas
perturbações no trânsito, a saber: ---------------------------------- Largo do Arrabalde: Com a realização da empreitada de “Captação
Geotérmica para a Climatização das Termas Romanas de Chaves”, os
comerciantes
daquela
zona
da
cidade
demonstraram
alguma
apreensão/preocupação com o condicionamento de trânsito que venha a
afetar os seus negócios. -------------------------------------------- Ligação entre a Rua dos Açougues e a Rua da Muralha: Com a realização
da obra de reabilitação de um edifício particular, que está a decorrer,
na Rua dos Açougues, está a dificultar, a passagem de veículos de
maior dimensão na ligação entre a Rua dos Açougues e a Rua da Muralha.
-------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -1 – No que diz respeito à localização das infraestruturas – palco e
estruturas de apoio – utilizadas para a realização dos concertos
noturnos integrados no programa das Festas da Cidade, é em tudo
idêntica há do ano anterior; ---------------------------------------2 – A estrutura em causa é a chamada “Regie”, ou seja, é a área
técnica, e a mesma é colocada no local e à distância indicada pelos
técnicos responsáveis para a realização dos espetáculos musicais. --3 – Saliente-se, que este tipo de estruturas, deverá estar sempre
presente, e, por razões técnicas, colocada numa posição central e
enquadrada com o palco principal. ----------------------------------4 – Este é bom problema, pois é sinal que estiverem no local milhares
de pessoas a assistirem ao espetáculo musical protagonizado pela
fadista Mariza. ----------------------------------------------------5 – Relativamente à empreitada de “Captação Geotérmica para a
Climatização das Termas Romanas de Chaves”, no Largo do Arrabalde, é
uma questão extemporânea, uma vez que a mesma já se encontra concluída
há mais de uma semana. ---------------------------------------------A intervenção levada a efeito, foi devidamente comunicada a todos os
comerciantes, e amplamente divulgada pelos meios de comunicação da
Autarquia. --------------------------------------------------------6 – Relativamente às obras de reabilitação de edifício privado, que
estão a decorrer na Rua dos Açougues, e os constrangimentos que a
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colocação de tapume na sua envolvência suscita para os utilizadores
dessa via municipal, já foi a mesma objeto de apreciação, que viabilize
o acesso ao Praça do Regimento de Infantaria 19, por parte de veículos
automóveis de maior dimensão. --------------------------------------A solução técnica, encontrada pelos serviços municipais, já foi objeto
de deliberação pelos respetivos Órgãos Municipais – Câmara Municipal
e Assembleia Municipal – e deverá ser operacionalizada, pelos serviços
municipais, durante a próxima semana. ------------------------------Se a Senhora Vereadora tivesse estado presente nessas reuniões teria
podido conhecer, em pormenor, a solução técnica preconizada. -------VI - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR JOÃO
CARLOS ALVES NEVES. ------------------------------------------------Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João
Carlos Alves Neves, tendo alertado o Senhor Presidente da Câmara, para
os problemas relacionados com o fornecimento de água à Freguesia de
Vilar de Nantes. ---------------------------------------------------Tendo, para o efeito, sugerido a adoção de medidas de fiscalização e
racionamento na distribuição de água à dita freguesia. --------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -1 – É verdade que se trata de um problema que se tem arrastado ao
longo dos anos, e não ainda teve solução plena. --------------------2 – A questão da insuficiência de água para abastecimento público, na
freguesia de Vilar de Nantes, não se resume à insuficiência, aparente,
de produção e abastecimento de água às populações servidas por tal
sistema autónomo, mas sobretudo à necessidade de introduzir nesse
sistema melhorias ao nível da eficiência, que evite fugas/roturas e
identifique e corrija situações de ligações irregulares/ilícitas. --3 – Esta matéria tem vindo a ser, devidamente, acompanhada com o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia, estando já em curso algumas
diligências tendentes a melhorar a situação. -----------------------4 – A solução para a insuficiência de água, na freguesia de Vilar de
Nantes, pode passar pela necessidade de se refazer a rede de
distribuição de água na freguesia de Vilar de Nantes, de modo a
garantir a qualidade da água e que a mesma se destina exclusivamente
a consumo humano e não a outros fins. ------------------------------5 – A situação reportada não diverge muito de outros sistemas
autónomos, que se apresentam debilitados, fruto de anos de desatenção,
a precisarem, por isso, de urgente intervenção de requalificação, a
promover em função das disponibilidades financeiras do município e da
existência de fundos europeus. ------------------------------------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 09 de julho de 2019. --------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar,
depois de lida, a referida ata. -------------------------------------
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Não participou na votação deste assunto, a Vereadora do Partido Social
Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, em virtude de não ter
estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela ata objeto
de aprovação. ------------------------------------------------------2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
4. FREGUESIAS
II
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:
1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º
2615 –. EXECUTADO: PEDRO PEREIRA BARROSO UNIPESSOAL LDA. INF Nº.
140/DAF/19. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Preliminares --------------------------------------------------1.
Na sequência do requerimento de Pedro Pereira Barroso Unipessoal
Lda., documento com registo de entrada nos serviços desta Autarquia
Local n.º 2627/18, datado do pretérito dia 22/03/2019, veio a ser
solicitado, pela requerente, a autorização de pagamento em 12
prestações, mensais, de uma dívida que detém, junto deste Município,
no valor total de 1082,41€, a título de consumos de água efetuados e
não pagos. --------------------------------------------------------2.
Através da Informação/Proposta n.º 77/2019, produzida por estes
serviços no dia 5/04/2019, foi solicitado, à requerente, para, no
prazo máximo de 10 dias úteis, apresentar documentos comprovativos da
sua situação financeira atual, indispensáveis para a tomada de decisão
sobre a matéria em apreciação, sob pena de indeferimento do pedido.
3.
Posteriormente, a escrivã dos processos de execução fiscal veio
informar, através de Informação produzida no dia 19/06/2019, que, até
àquela data, não se registou a entrada de qualquer documento sobre a
matéria, nos termos e para os efeitos previstos na informação técnica
supra referida, não obstante a realização de diversos contactos com a
requerente, nesse sentido. -----------------------------------------4.
Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: ------II – Do Direito ---------------------------------------------------1.
Atendendo ao facto de que a dívida, em causa, se encontra em fase
de execução fiscal, é possível, ao abrigo do disposto no nº1, do art.
196º do CPPT, requerer o pagamento da mesma em prestações mensais e
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao
órgão da execução fiscal. -----------------------------------------2.
Sendo certo que o pagamento em prestações pode ser autorizado
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica,
não pode solver a divida de uma só vez, não devendo o número das
prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser
inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização, nos termos
do disposto no nº 5, do art. 196º do CPPT. -------------------------3.
Refira-se que a importância a dividir em prestações não
compreende os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à
dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento,
os quais serão incluídos na guia passada pelo funcionário para
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pagamento conjuntamente com a prestação, de acordo com o disposto no
nº 8, da retrocitada disposição legal. ----------------------------4.
Atenda-se, contudo, que, até à presente data, a requerente não
apresentou quaisquer documentos que comprovem as suas dificuldades
financeiras. ------------------------------------------------------5.
Neste contexto, na sequência da informação n.º 77/2019, produzida
por estes serviços no dia 5 de abril de 2019, veio a ser solicitado à
requerente que apresentasse, junto desta Autarquia Local, documentação
que demonstre a impossibilidade económica para efetuar o pagamento do
valor em divida de uma só vez, sob pena de indeferimento do pedido de
pagamento em prestações. -------------------------------------------6.
Ora, terminado o prazo concedido à interessada, a mesma não
apresentou qualquer documentação que comprovasse a sua insuficiência
económica justificadora da autorização do pagamento da dívida em
prestações. -------------------------------------------------------7.
Neste sentido, julgamos, salvo melhor opinião, que o pedido
formulado pela interessada deverá ser objeto de indeferimento. -----8.
De facto, nos termos do n.º 4, do artigo 196º, do CPPT, o
pagamento em autorizações só pode ser autorizado desde que se verifique
que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida
de uma só vez. -----------------------------------------------------III – Propostas ----------------------------------------------------Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas,
deverá ser adotada a seguinte estratégia procedimental: -----------a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada
na intenção de indeferir a pretensão formulada pela requerente, de
acordo com as razões de facto e de direito exaradas no capítulo
anterior da presente Informação; -----------------------------------b) No cumprimento do disposto nos artigos 121º e ss, do CPA, deverá
tal sentido de decisão administrativa, acima, proposta ser sujeita a
audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10
dias úteis para permitir à ora peticionária vir ao procedimento, por
escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão
entretanto exarado; ------------------------------------------------c) 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; -----------------------------------------------------d) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ----------------------Chaves, 09 de julho de 2019. ---------------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------O Técnico Superior Jurista -----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/09. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA VIATURA MARCA RENAULT
CLIO, MATRÍCULA 63-HF-00; - QUEBRA DE VIDRO; - LUÍS CARLOS ALVES
FERNANDES. INF. 141/DAF/19. ----------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------
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I – Dos Factos -----------------------------------------------------1. Através de requerimento escrito com registo de entrada nos serviços
administrativos desta autarquia local n.º 5878, datado do pretérito
dia 02/07/2019, Luís Carlos Alves Fernandes veio solicitar a assunção
de responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento
duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos no veículo marca
Renault Clio, com a matrícula 63-HF-00, consubstanciados na quebra do
vidro traseiro direito, no dia 21 de junho do corrente ano, pelas
09h30. ------------------------------------------------------------2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que a quebra do vidro, em
causa, foi provocada pelo impacto de uma pedra, a qual foi projetada
no decorrer, e por causa, dos trabalhos de corte de ervas, que
decorriam na Rua Sá Reis, levados a efeito por trabalhadores do
Município de Chaves. -----------------------------------------------3. Para a reparação dos danos, o requerente indica o valor
correspondente à quantia de €163,23 (cento e sessenta e três euros e
vinte e três cêntimos), conforme orçamento produzido pela empresa
“Express Glass”, no dia 21/06/2019, documento cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa
à presente informação. ---------------------------------------------4. No dia 10 de julho de 2019, a Unidade Flexível de 2º Grau de
Recursos Operacionais, produziu a Informação n.º 94/UFRO/2019,
emitindo o seguinte parecer: --------------------------------------“(…) No referido dia e hora mencionados, encontrava-se uma equipa
pertencente a esta Unidade Orgânica, a proceder ao corte de ervas na
referida artéria; -------------------------------------------------O Funcionário n.º 2455, Sr. Delmar Ribeiro Moreira, na execução dos
referidos trabalhos, com motorroçadora, sem se aperceber, projetou uma
pedra, que quebrou o vidro da viatura aí estacionada (Renault Clio com
matrícula 63-HF-00), pertencente ao Sr. Luís Carlos Fernandes; -----Face ao exposto, esta unidade, propõe, o pagamento do fornecimento e
aplicação do referido vidro, no valor de 163,23€ c/iva (cento e
sessenta e três euros e vinte e três cêntimos), ao proprietário da
viatura.” ---------------------------------------------------------5. Assim, sobre a matéria, e partindo dos pressupostos evidenciados
supra, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------II – Do Direito ----------------------------------------------------1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos
praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três
grandes tipos, a saber: -------------------------------------------a)
Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; b)
Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; -c)
Por danos decorrentes do exercício da função político –
legislativa. ------------------------------------------------------2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado
diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade
exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. -----------3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos
os seguintes pressupostos, a saber: --------------------------------- A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo
ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; -- Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ----------------- Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------
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- Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo
ou dano. ----------------------------------------------------------4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que,
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “.
5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que
são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios
constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem
técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de
direitos ou interesses legalmente protegidos. ----------------------6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. ------8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil,
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: -------------------Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem (lesão
direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger
interesses alheios (lesão indireta); ------------------------------9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o interessado
afirma que os prejuízos foram provocados pela projeção de uma pedra,
resultante dos trabalhos de corte de ervas, promovidos por este
Município, na Rua Sá Reis, Chaves. ---------------------------------10. Situação, devidamente, confirmada pela Unidade Flexível de 2º
Grau de Recursos Operacionais, através da Informação n.º 94/UFRO/2019.
11. Da análise dos elementos constantes do presente processo,
verifica-se a existência de um nexo causal entre os trabalhos de
limpeza desenvolvidos pelos trabalhadores do Município, no cumprimento
de diretrizes emanadas superiormente, e os danos provocados. -------12. De facto, é do conhecimento comum que as motorroçadoras comportam
o risco de projeção de pedras e, consequentemente, o risco de provocar
danos em bens e pessoas. -------------------------------------------13.
Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -------14. No entanto, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados
padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência,
mas segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do
caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo
ou de funcionário, segundo o disposto no n.º 1, do artigo 10º, do
Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais
Entidades Públicas. ------------------------------------------------15. Sendo certo que é exigível, a quem realize trabalhos de limpeza
com motorroçadora, que tome as precauções necessárias para evitar a
provocação de danos em pessoas e bens, sobretudo em relação a riscos
bem conhecidos e associados ao manuseamento de tal maquinaria. ----16. Partindo das premissas, acima, evidenciadas, e fazendo fé na
Informação n.º 94/UFRO/2019, de 10/07/2019, parecem estar reunidos,
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salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o
apuramento de responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. -II – Propostas -----------------------------------------------------Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas,
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a)
Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária
da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de deliberação
consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pelo requerente,
uma vez que decorre, no caso individual e concreto, responsabilidade
da
Autarquia
justificadora,
a
título
de
responsabilidade
extracontratual, da assunção do pagamento dos danos sofridos pelo
peticionário; -----------------------------------------------------b)
Em virtude do critério da franquia contratual da apólice de
responsabilidade civil geral do Município, em vigor, estipular que em
caso de sinistro, fica a cargo do segurado, o pagamento de 10,00% do
valor dos prejuízos, com um mínimo de € 250,00, sugere-se, desde já,
que a Autarquia indemnize diretamente o peticionário, no valor de €
163,23; -----------------------------------------------------------c)
Ressalva-se que em caso de indemnização direta, deverá a mesma
ser paga a título de reembolso, ou seja, contra a apresentação de
documentos comprovativos da despesa realizada; --------------------d)
Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos
danos sofridos na viatura do peticionário, deverá o presente assunto
ser encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta
natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira;
e)
No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do
Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;
f)
Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 11 de julho de 2019. ---------------------------------------O Técnico Superior Jurista -----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/12. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA VIATURA MARCA
MERCEDES, MODELO E 200, MATRÍCULA 86-NU-36; - QUEBRA DE VIDRO; JOAQUIM PEDRO MARTINS DE CARVALHO. INF. 142/DAF/19. ----------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Dos Factos -----------------------------------------------------1. Através da Informação n.º 025/GTF/2018, produzida no dia
03/07/2019, o Gabinete Técnico Florestal veio informar sobre a
ocorrência de um sinistro, no dia 03/07/2019, e consubstanciado na
quebra de um vidro lateral da viatura marca Mercedes, modelo E 200,
matrícula 86-NU-36, na sequência dos trabalhos de limpeza operados
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pela intervenção da equipa de Sapadores Florestais deste Município (SF
30-118). ----------------------------------------------------------2. Para o efeito, a retrocitada unidade orgânica refere que no dia
3/07/2019, por volta das 10:48, em resultado da intervenção de limpeza,
protagonizada
pela
equipa
de
sapadores
florestais,
acima,
identificada, na envolvente ao parque empresarial, em frente à empresa
Mimos Perfeitos, Lda, houve a projeção de uma pedra, a uma distância
superior a 15 metros, o qual embateu no vidro lateral direito (porta
traseira), da referida viatura, quebrando-o, conforme registo
fotográfico constante do presente processo. -----------------------3. A situação foi devidamente confirmada pelos trabalhadores que se
encontravam a proceder à limpeza, sendo que os mesmos não conseguiram
prever a projeção do material, dado o projétil se encontrar encoberto
pelo material a cortar. -------------------------------------------4. A viatura, em causa, é propriedade do Sr. Joaquim Pedro Martins
de Carvalho e, segundo orçamento elaborado pela firma Glassdrive,
documento constante do presente processo, a reparação do vidro tem um
custo total de 141.94€. --------------------------------------------5. Assim, sobre a matéria, e partindo dos pressupostos evidenciados
supra, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------II – Do Direito ----------------------------------------------------1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos
praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três
grandes tipos, a saber: -------------------------------------------a)
Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; b)
Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; -c)
Por danos decorrentes do exercício da função político –
legislativa. ------------------------------------------------------2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado
diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade
exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. -----------3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos
os seguintes pressupostos, a saber: --------------------------------- A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo
ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas;-- Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ----------------- Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------ Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo
ou dano.-----------------------------------------------------------4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que,
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “.
5.
Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que
são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios
constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem
técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de
direitos ou interesses legalmente protegidos. ----------------------6.
Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja
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razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------7.
Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizarse como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. ---8.
Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil,
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: -------------------Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem (lesão
direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger
interesses alheios (lesão indireta); ------------------------------9.
Ora, no caso individual e concreto em apreciação, os prejuízos
foram provocados pela projeção de uma pedra, resultante dos trabalhos
de limpeza, promovidos por este Município, no parque empresarial de
Chaves,
conforme
resulta,
expressamente,
da
Informação
n.º
025/GTF/2018, produzida pelo Gabinete Técnico Florestal, no dia
03/07/2019. -------------------------------------------------------10. Fazendo fé na referida Informação do Gabinete Técnico Florestal,
verifica-se a existência de um nexo causal entre os trabalhos de
limpeza desenvolvidos pelos trabalhadores do Município, no cumprimento
de diretrizes emanadas superiormente, e os danos provocados. -------11.
Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------12. No entanto, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados
padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência,
mas segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do
caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo
ou de funcionário, segundo o disposto no n.º 1, do artigo 10º, do
Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais
Entidades Públicas. -----------------------------------------------13. Sendo certo que é exigível, a quem realize trabalhos de limpeza,
que tome as precauções necessárias para evitar a provocação de danos
em pessoas e bens, sobretudo em relação a riscos bem conhecidos e
associados ao manuseamento de maquinaria de limpeza. ---------------14. Partindo das premissas, acima, evidenciadas, e fazendo fé na
Informação n.º 025/GTF, produzida pelo Gabinete Técnico Florestal, no
dia 03/07/2019, parecem estar reunidos, salvo melhor opinião, os
pressupostos
legalmente
exigíveis
para
o
apuramento
de
responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. --------------II – Propostas ----------------------------------------------------Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas,
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a)
Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária
da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de deliberação
consubstanciada da assunção do pagamento dos danos sofridos na
viatura, em causa, uma vez que decorre, no caso individual e concreto,
responsabilidade
da
Autarquia,
a
título
de
responsabilidade
extracontratual, conforme Informação n.º 025/GTF, produzida pelo
Gabinete Técnico Florestal, no dia 03/07/2019; --------------------b)
Em virtude do critério da franquia contratual da apólice de
responsabilidade civil geral do Município, em vigor, estipular que em
caso de sinistro, fica a cargo do segurado, o pagamento de 10,00% do
valor dos prejuízos, com um mínimo de € 250,00, sugere-se, desde já,
que a Autarquia indemnize diretamente o lesado, no valor de € 141,94;
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c)
Ressalva-se que em caso de indemnização direta, deverá a mesma
ser paga a título de reembolso, ou seja, contra a apresentação de
documentos comprovativos da despesa realizada; ---------------------d)
Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos
danos sofridos na viatura, em causa, deverá o presente assunto ser
encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta natureza,
no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira; ------e)
No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do
Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;
f)
Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------À consideração superior. ------------------------------------------Chaves, 11 de julho de 2019. ---------------------------------------O Técnico Superior Jurista -----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/12. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA VIATURA MARCA
VOLKSWAGEN, MATRÍCULA 82-90-NE; - QUEBRA DE VIDRO; - HUGO FILIPE
RODRIGUES SARAIVA. INF. 143/DAF/19. -------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Dos Factos ----------------------------------------------------1. Através da Informação n.º 91/UFRO/2019, produzida no dia
28/06/2019, a Unidade Flexível de 2º Grau de Recursos Operacionais,
veio informar do seguinte: -----------------------------------------(…) no dia 27 de junho de 2019, pelas 11:00h o Sr. Manuel Luís Cruz
Batista, funcionário n.º 1516 desta Unidade, quando na limpeza/corte
de ervas com motorroçadora, no Bairro dos Fortes, sem se aperceber,
foram projetadas pedras que quebraram o vidro posterior lateral
direito (vidro fixo), da viatura supracitada, que estava estacionado
no local. ----------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se o pagamento do fornecimento e aplicação do
referido vidro, no valor de 71,19€ c/iva (Setenta e um euros e dezanove
cêntimos), ao proprietário da viatura, Sr. Hugo Filipe Rodrigues
Saraiva.” ---------------------------------------------------------2. Assim, sobre a matéria, e partindo dos pressupostos evidenciados
supra, cumpre-me informar o seguinte: ------------------------------II – Do Direito ----------------------------------------------------1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos
praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três
grandes tipos, a saber: -------------------------------------------a)
Por danos decorrentes do exercício da função administrativa;
b)
Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional;
c)
Por danos decorrentes do exercício da função político –
legislativa. -------------------------------------------------------
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2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado
diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade
exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. -----------3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos
os seguintes pressupostos, a saber: --------------------------------- A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo
ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; -- Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa;------------------ Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------ Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo
ou dano. ----------------------------------------------------------4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que,
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “.
5.
Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que
são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios
constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem
técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de
direitos ou interesses legalmente protegidos. ---------------------6.
Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -------7.
Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizarse como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. ---8.
Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil,
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: -------------------Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem (lesão
direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger
interesses alheios (lesão indireta); ------------------------------9.
Ora, no caso individual e concreto em apreciação, os prejuízos
foram provocados pela projeção de uma pedra, resultante dos trabalhos
de limpeza, promovidos por este Município, no Bairro dos Fortes,
conforme resulta, expressamente, da Informação n.º 91/UFRO/2019,
produzida pelo Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos Operacionais,
no dia 28/06/2019. ------------------------------------------------10. Fazendo fé na referida Informação, verifica-se a existência de
um nexo causal entre os trabalhos de limpeza desenvolvidos pelos
trabalhadores do Município, no cumprimento de diretrizes emanadas
superiormente, e os danos provocados. -----------------------------11.
Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -------12. No entanto, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados
padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência,
mas segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do
caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo
ou de funcionário, segundo o disposto no n.º 1, do artigo 10º, do
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Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais
Entidades Públicas. -----------------------------------------------13. Sendo certo que é exigível, a quem realize trabalhos de limpeza,
que tome as precauções necessárias para evitar a provocação de danos
em pessoas e bens, sobretudo em relação a riscos bem conhecidos e
associados ao manuseamento de maquinaria de limpeza. ---------------14. Partindo das premissas, acima, evidenciadas, e fazendo fé na
Informação n.º 91/UFRO/2019, produzida pelo Unidade Flexível de 2.º
Grau de Recursos Operacionais, no dia 28/06/2019, parecem estar
reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis
para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da
Autarquia. --------------------------------------------------------II – Propostas ----------------------------------------------------Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas,
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a)
Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária
da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de deliberação
consubstanciada na assunção do pagamento dos danos sofridos na
viatura, em causa, uma vez que decorre, no caso individual e concreto,
responsabilidade
da
Autarquia,
a
título
de
responsabilidade
extracontratual, conforme Informação n.º 91/UFRO/2019, produzida pelo
Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos Operacionais, no dia
28/06/2019; -------------------------------------------------------b)
Em virtude do critério da franquia contratual da apólice de
responsabilidade civil geral do Município, em vigor, estipular que em
caso de sinistro, fica a cargo do segurado, o pagamento de 10,00% do
valor dos prejuízos, com um mínimo de € 250,00, sugere-se, desde já,
que a Autarquia indemnize diretamente o lesado, no valor de € 71,19;
c)
Ressalva-se que em caso de indemnização direta, deverá a mesma
ser paga a título de reembolso, ou seja, contra a apresentação de
documentos comprovativos da despesa realizada; ---------------------d)
Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos
danos sofridos na viatura, em causa, deverá o presente assunto ser
encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta natureza,
no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira; ------e)
No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do
Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;f)
Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 11 de julho de 2019. ---------------------------------------O Técnico Superior Jurista -----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/12. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------5. PRESCRIÇÃO DE VALORES EM DÍVIDA, RELATIVAS AOS ANOS DE 2005 E 2006
E, REFERENTES A RESÍDUOS SÓLIDOS. INF. 6/DAF/19. --------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Antecedentes ---------------------------------------------------Considerando que transitaram, administrativamente, nos serviços de
Execução Fiscal, valores por liquidar, respeitantes a dívidas de
resíduos sólidos, correspondentes aos anos de 2005 e 2006, conforme
documento produzido pela Divisão de Gestão Financeira e que se anexa;
Considerando que, o Art.º 48.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de
Dezembro e ulteriores alterações (Lei Geral Tributária), prevê que as
dívidas em execução fiscal prescrevam no prazo de oito anos, contados
a partir do termo do ano em que os processos foram instaurados; ---Considerando que, até à presente data, não foi adotada decisão superior
no sentido de declarar a prescrição e consequente extinção dos valores
respeitantes a dívidas de resíduos sólidos, num total de € 11.767,20
(onze mil setecentos e sessenta e sete euros e vinte cêntimos)
correspondente ao ano de 2005 e de € 17 904,18 (dezassete mil
novecentos e quatro euros e dezoito cêntimos) correspondente ao ano
de 2006; ----------------------------------------------------------Considerando que a falta de decisão nesse sentido, não permitirá
encetar
administrativamente,
os
procedimentos
contabilísticos
necessários e associados à extinção de tais valores. --------------II - Da proposta --------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito anteriormente
expostas, tomo a liberdade de sugerir adoção da seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a)
Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião do
órgão executivo camarário, em vista à tomada de deliberação
consubstanciada na declaração de prescrição dos valores em causa, com
fundamento no decurso do prazo de 8 anos contados a partir do termo
do ano em que os processos foram instaurados; ---------------------b)
A deliberação que vier a ser tomada, sobre a matéria, deverá ser
levada ao conhecimento da Divisão de Gestão Financeira e dos Serviços
de Execução Fiscal. -----------------------------------------------É tudo quanto me cumpre informar sobre este assunto. ---------------À consideração do responsável pelos procedimentos de execução fiscal,
Dr. Marcelo Delgado. ---------------------------------------------Chaves 10 de janeiro de 2019 --------------------------------------A Escrivã ---------------------------------------------------------(Helena Presa) ----------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/15. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – REQ: GRUPO
DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DOS ASES DA MADALENA. INF 148/STL/19.
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Justificação ---------------------------------------------------Considerando que a Associação denominada “ Grupo Desportivo Recreativo
e Cultural dos Ases da Madalena”, com sede nas Antigas Instalações do
Parque de Campismo de S. Roque, União de freguesias da Madalena e
Samaiões, concelho de Chaves veio, através de requerimento solicitar
autorização para a realização dos eventos denominados “Campeonato de

F. 38
_____________________

Futebol de Praia”, a realizar no Campo de Futebol Praia, nos dias 26,
27 e 28 de julho e 2, 3 e 4 de agosto de 2019. --------------------Considerando que, no aludido requerimento, do Grupo Desportivo
Recreativo e Cultural dos Ases da Madalena solicitou, também, através
de requerimento com o n.º 7797/19 do dia 05/07/2019 a isenção do
pagamento das taxas administrativas correspondentes; -------------Considerando que a Associação em causa tem um caráter cultural,
recreativo, formativo, desportivo e social, conforme decorre dos
respetivos Estatutos, documento cujo teor integral se anexa ao
presente Despacho; -------------------------------------------------Considerando que a matéria correlacionada com a isenção de taxas
administrativas encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; -------------------------Considerando que o n.º 2, do art. 24º do aludido instrumento
regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte:
“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem
fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da
isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e
autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos
integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”; ----------Considerando, ainda, que a apreciação e decisão da eventual isenção
do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança
de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá
ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das
entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais
elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º8,do
art. 24º do referido Regulamento Municipal. -----------------------Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os
seguintes documentos, a saber: ------------------------------------- Documento comprovativo da natureza jurídica; ------------- Documento comprovativo da finalidade estatutária;--------- Declaração de não dívida à Segurança Social; ------------- Declaração de não dívida à Autoridade Tributária;--------Considerando que, de acordo com a informação prestada pela Divisão de
Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o
Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; -------Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos legais
para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas taxas,
nos termos do disposto nos n.os do art. 24º do Regulamento de Liquidação
e Cobrança de Taxas Municipais; ------------------------------------Refira-se que o valor das taxas administrativas associadas à emissão
da licença especial de ruído para o fim em vista, ascendem ao montante
de € 244,90 (Duzentos e quarenta e quatro Euros e noventa Cêntimos);
II – Da Proposta --------------------------------------------------Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, sugere-se que
seja adotada a seguinte estratégia procedimental: -----------------a) Que seja reconhecida, pelo Presidente da Câmara, que o requerente
reúne o requisitos legais para poder beneficiar da isenção das
respetivas taxas, no valor de €244,90 (Duzentos e quarenta e quatro
euros e noventa cêntimos ), de acordo com o disposto no nº 2, 8 e 12,
do art. 24º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas
Municipais; -------------------------------------------------------b) Que seja notificada a requerente do teor integral da decisão
administrativa que vier a ser tomada sobre a matéria, nos termos do
art. 114º do Código do Procedimento Administrativo; -----------------
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c)A deliberação que vier a ser tomada, deverá ser comunicada à Divisão
de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenções concedidas
pela Autarquia Local. ----------------------------------------------Chaves, 16 de julho de 2019 ----------------------------------------A Assistente Administrativa ----------------------------------------Maria Manuela Sargento ---------------------------------------------Em anexo: Os referidos documentos. ---------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/16. -------------------------------------------------------Ao órgão executivo municipal para aprovação e deliberação. ---------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------7. 18.º CONCENTRAÇÃO MOTARD” – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
ADMINISTRATIVA CLUBE DE MOTARD DE CHAVES. Inf. 98/STL/19.-----------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------1. Considerando que a Associação denominada “ Clube de Motard de
Chaves” com sede na Escola Primaria do Campo de Cima, Rua D. Jerónimo
de Ataíde, n.º 96, Campo de Cima, União de Freguesias da Madalena e
Samaiões, concelho de Chaves veio, através de requerimento com registo
de entrada nos serviços desta Autarquia n.º 6672/19, de 12/06/2019,
solicitar autorização para realização dos eventos denominados” 18.º
CONCENTRAÇÃO MOTARD, a REALIZAR NA Alameda da Galinheira, nos dias
26,27, e 28 de julho de 2019 ---------------------------------------2. Considerando que, no aludido requerimento, a “ Clube de Motard de
Chaves” solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas
administrativas correspondentes; ----------------------------------3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas
encontra-se positivada no artº 24 do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais. --------------------------------------3.2 Nesta conformidade, o n.º2, do art. 24º do aludido instrumento
regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte:
“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas
sem fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da
isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e
autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos
integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.” ----------Considerando, ainda que a apreciação e decisão da eventual isenção
do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança
de taxas Municipais, carece de formalização de pedido, o qual deverá
ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das
entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais
elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º 8,
do art.24º do referido Regulamento Municipal. ---------------------3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os
seguintes documentos, a saber; -------------------------------------- Documento comprovativo da natureza jurídica; ---------- Documento comprovativo da finalidade estatutária; ----- Declaração de não dívida à Segurança Social e Autoridade
Tributária. -------------------------------------------------------3.5 Considerando que de acordo com a informação prestada pela Divisão
de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o
Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------
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3.6. Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos
legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas
taxas, nos termos do disposto nos n.os 2,8 e 12 do art.24 do Regulamento
de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; ----------------------3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à
emissão da licença especial de ruído para o fim em vista, ascendem ao
montante de € 211.50 (Duzentos e onze euros e cinquenta cêntimos).
II – PROPOSTA ------------------------------------------------------Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade
de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental; ----------a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião do órgão executivo
municipal, para adoção de deliberação no sentido de conceder, pelos
motivos acima mencionados, isenção das respetivas taxas, no valor de
€211.50 (Duzentos e onze euros e cinquenta cêntimos) de acordo com o
disposto no n.os 2,8 e 12, do art.24.º do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais. -------------------------------------b) Sequencialmente notificar a requerente, nos termos do art.114 º do
Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser
proferida sobre a matéria ora em apreciação. -----------------------c) A deliberação que vier a ser tomada, deverá ser comunicada à Divisão
de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção de taxas
concedidas pela Autarquia Local. ---------------------------------À consideração superior. -----------------------------------------Chaves, 1 de julho de 2019 ----------------------------------------A Assistente Técnica -----------------------------------------------Manuela Sargento --------------------------------------------------Em anexo: os referidos documentos ----------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/16. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação. -----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------III
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
1. EXPOSIÇÃO “UMA GERAÇÃO, DOIS MOMENTOS” /PREÇO DE VENDA DO
CATÁLOGO/LIVRO. INFORMAÇÃO DDSC Nº 129/ANO 2019. -------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento --------------------------------------------------A Câmara Municipal de Chaves propôs-se fazer uma homenagem póstuma aos
três pintores flavienses, Rui Rodrigues, António Vilanova e Joaquim
Rodrigues. Para esta homenagem, para além dos trabalhos dos 3 artistas
falecidos, foram convidados a expor numa coletiva na Sala Multiusos
do Centro Cultural de Chaves, 3 pintores flavienses da mesma geração,
a saber: António Pizarro, Carneiro Rodrigues e Mário Lino. A coletiva
intitula-se “Uma geração, dois momentos”. --------------------------Tendo em conta a exposição foi produzido o respetivo catálogo/livro,
do qual foram editados 250 exemplares. -----------------------------II-Fundamentação --------------------------------------------------Considerando o cumprimento de orientações e determinações superiores;
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Considerando que foi estimado, o preço de venda ao público, tendo em
conta os respetivos custos de produção. ----------------------------Considerando que é necessário disponibilizar os livros/catálogos como
forma de promover e divulgar o nosso património cultural; ----------Considerando que tem sido manifestado um interesse acrescido na
aquisição de catálogos; --------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------Assim, face ao exposto, sugere-se e/ou propõe-se que seja autorizado:
a)- A venda do livro/catálogo ao público em geral, pelos valor de 15
€ -----------------------------------------------------------------b)-O encaminhamento da presente proposta à próxima reunião da Câmara
Municipal para deliberação. ----------------------------------------Chaves, 9 de Julho de 2019 -----------------------------------------À Consideração Superior, -------------------------------------------O Técnico Superior, ------------------------------------------------(Agostinho Pizarro) ------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,
ENG. CARLOS FRANÇA DE 09/07/2019. ----------------------------------Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO,
DE 2019.07.10. -----------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS –
PROCESSOS
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
MARIA
JOSÉ
BRANCO
SANTOS
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº115/SHSDPC/N.º72/2019. -----------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.06.07---------------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e
regulamentos em vigor. ---------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.04. -------------------------------------------------------Ao executivo municipal para aprovação e deliberação. --------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº120/SHSDPC/N.º75/2019. ---------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 2. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.07.01---------------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e
regulamentos em vigor. À consideração da Sra. Vereadora da Ação Social,
Paula Chaves. ------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.06. --------------------------------------------------------
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À reunião do executivo municipal.----------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. ARRENDATÁRIO: CELSO BATISTA DOS SANTOS,
BLOCO 9– 2.º DRT.º (BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS). INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº121/SHSDPC/N.º76/2019. ------------------------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.07.02---------------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e
regulamentos em vigor. À consideração da Sra. Vereadora da Ação Social,
Paula Chaves. ----------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.10. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº124/SHSDPC/N.º77/2019. ---------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.07.11---------------------------------------------------------Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e
regulamentos em vigor. À consideração da Sra. Vereadora da Ação Social,
Paula Chaves. ---------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.06. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação.-----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. PROCESSO: 03/2016 - PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº127/SHSDPC/N.º79/2019. ------------------------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DR. NUNO VAZ de
2019.07.16. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação. -----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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IV
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:
1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS.
PROPOSTA Nº 62/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: -----------------------------------Associação Desportiva Flaviense, NIPC 501699422, com sede em Chaves,
apartado 109, 5400 – 909 Chaves, solicita apoio para levar a cabo as
atividades previstas no Plano de Atividades. No plano de atividades
destaca-se o apoio à formação desportiva de jovens e a participação
em vários torneios nacionais e na Galiza. -------------------------Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Ases da Madalena, NIPC
506703924, com sede nas Antigas Instalações do Parque de Campismo,
5400 Chaves, solicita apoio para a realização do evento Chaves Beach
Games a realizar no mês de julho e agosto. ------------------------Hóquei Clube Flaviense, NIPC 502 420 170, com sede no Pavilhão
Municipal, 5400-228 Chaves, promotor de atividades desportivas,
recreativas e de formação de jovens, solicita apoio para levar a cabo
as atividades previstas no Plano de Atividades. Nas atividades a apoiar
destacam-se as escolinhas de formação, o torneio de voleibol de Chaves,
atividades já apoiadas em 2018. Para o ano de 2019, a autarquia irá
também apoiar a escola de atletismo do clube que conta neste momento
com 48 atletas federados. -----------------------------------------Associação Cultural e Recreativa Aproveitómomento, NIPC 510 829 988,
com sede em Fornelos, promotor de atividades desportivas, recreativas,
solicita o apoio da autarquia para levar a cabo as atividades previstas
no Plano de Atividades. --------------------------------------------O valor proposto para cada uma das associações é o constante no quadro
sinótico anexo. -----------------------------------------------------------

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; -----------------
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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, Maciel Duque, competindo-lhe em traços gerais,
acompanhar permanentemente a boa execução do contrato programa. ----II – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo
camarário a seguinte proposta: ------------------------------------a)
Que 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
Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação
documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------Chaves, 15 de julho de 2019. --------------------------------------O Presidente da Câmara, (Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Quadro Sinótico
Anexo à Proposta Nº62/GAP/19
Apoio
Financeiro

Classificação
Económica

22.500,00

04.07.01.01

Hóquei Clube Flaviense

18.000,00

04.07.01.01

Grupo Desportivo Recreativo e
Cultural Ases da Madalena

6.500,00

04.07.01.01

500,00

04.07.01.01

Entidades

Associação Desportiva
Flaviense

Associação Cultural e
Recreativa
“APROVEITÓMOMENTO

Obs:
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-------------------------------------------------------------------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 6. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO
USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. ------------------Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.3. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM
DESTINADO A ARRUMOS AGRÍCOLAS – RUI ABRANTES PIMENTEL – LUGAR DA PIPA,
EIRAS, S. LOURENÇO – P.º 366/19, REQ.º 986/19 – INFORMAÇÃO DA DGOT DA
ENG. BRANCA FERREIRA. ----------------------------------------------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 986/19, referente ao processo n.º
366/19, o Sr.º Rui Abrantes Pimentel, na qualidade de proprietário,
apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística
de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de
construção1, de um armazém destinado a “arrumos agrícolas”, localizada
no lugar da Pipa – Eiras – São Lourenço, União das freguesias das
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela no concelho de Chaves.-------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio misto tem a área total 9.246,80 m2, está inscrito
na matriz rústica com o n.º 180 e urbana com o n.º 352 e descrito na
1
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Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1/19841017, da freguesia
de Eiras.----------------------------------------------------------2 – ANTECEDENTES---------------------------------------------------2.1- Processo n.º 624/18, relativo a pedido de certidão de isenção de
licenciamento.-----------------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR--------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 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 das plantas 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;---------------------------- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;
- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de
carater profissional;----------------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico;------------------------------------------------------------ Quadro de áreas/Ficha de medição;--------------------------------- Levantamento topográfico à escala 1:500;-------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1: 500;--------------------------------------------------- Perfil transversal tipo à escala 1:100;--------------------------- Plantas à escala de 1:100; -------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;---------------------------------------- Ficha de elementos estatísticos;---------------------------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------ Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- Fotografias;------------------------------------------------------ Projeto de estabilidade;------------------------------------------ Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- Projeto de arranjos exteriores;-----------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por respeitar à legalização das
obras de construção.-----------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial-----------------------4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor
Municipal n.º 47 B, o terreno está inserido espaço de classe 4 – espaço
agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na
subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns.----------------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---------------------------
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5.1- O requerente pretende a legalização da construção de um
armazém para “arrumos agrícolas”. O armazém foi levado a efeito sem
os necessários atos administrativos de controlo prévio, possui um
piso: r/chão, preconizando uma área bruta de construção de 49,00 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 2019-06-13, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º
”41/2019”, 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 armazém destinado “arrumos agrícolas”, objeto de pedido de
legalização das obras levadas a efeito, sem os necessários atos
administrativos de controlo prévio.--------------------------------5.4- As obras a legalizar, respeitam o índice de construção
estabelecido para o local, que é nestes caso, porque a área do terreno
é superior a 1000 m2 (área de 9.246,80 m2), calculado pela aplicação
da seguinte fórmula: 250 m2 + 10% (A-1000 m2) = 1.074,68 m2 (máxima
área bruta de construção permitida) > 49,00 m2 (área bruta de
construção pretendida).--------------------------------------------5.5- A edificação destina-se a “armazém de arrumos agrícolas”, o
que se enquadra no disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 7, do
Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 4, são
as
áreas
do
território
concelhio
que
possuem
aptidões
e
características mais adequadas a atividades de tipo agrícola,
pecuário, silvo-pastoril ou florestal.----------------------------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 e dos projetos de especialidades,
cujos teores se mostram adequados.----------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao
disposto no 3.4, do artigo 19., do Regulamento n.º 314/2010.--------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
162,10 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 162,10 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I.-------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-----------8.1- Considerando, que se trata de uma edificação que foi levada a
efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.-8.2- A edificação destinada a “arrumos agrícolas”, de r/chão, com a
área bruta de construção de 49,00 m2, respeita o especificado na alínea
b), do n.º 1, do art.º 36, do Regulamento do Plano Diretor Municipal.8.3- O uso pretendido, destinado a “arrumos agrícolas”, enquadra-se
no disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 7, do Plano Diretor
Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 4 possuem aptidões e
características mais adequadas a atividades de tipo agrícola,
pecuário, silvo-pastoril ou florestal.------------------------------8.4- Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou
adaptação, na edificação objeto de pedido de legalização das obras de
construção, o titulo a emitir será, o Alvará de autorização de
utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---
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8.5- Pelo exposto, tratando-se de uma legalização das obras de
construção, propõe-se, que o processo seja encaminhado para a Divisão
de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por convenientes.
9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como
o estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e
artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;-----------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no
projeto a que se fez referência e reconhecer que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo
alvará de autorização de utilização do imóvel.---------------------c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de construção do armazém, destinado “arrumos
agrícolas”, 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

Armazém

r/chão

TOTAL
49

TOTAL

49,00

Cércea – 4,35 ml---------------------------------------------------Volume – 116,70 m3 ------------------------------------------------------------------------------ Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto
no 3.4 do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010;---------------------QUADRO I------------------------------------------------------------ Cálculo das taxas administrativas--------------------------------(art.º 66 da subseção IV)------------------------------------------Descrição

Un.

Taxa

Valor

1

108,10€

108,10€

54,00€

54,00 €
162,10
€

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
Artigo 66.º obras de edificação
n.º5 Para edifício destinado a industria ou armazém,
por unidade de ocupação
a) Até 500 m2 de área bruta de construção
Art.76,n.º6

Vistoria
TOTAL

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 162,10 € ----------------À consideração superior.--------------------------------------------Chaves, 9 de julho de 2019.------------------------------------------
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DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, 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 um armazém de apoio à
atividade agrícola, sito no Lugar da Pipa, da aldeia das Eiras) e o
concomitante reconhecimento de que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitam 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
imóvel a que respeita foi objeto de legalização.-----------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.4. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM
AGRÍCOLA E ANEXO DE APOIO – ZEFERINO JOSÉ PORTAL TEIXEIRA – LUGAR DE
MALAVRADOS, OUTEIRO SECO – P.º 328/19, REQ.º 887/19 – INFORMAÇÃO DA
DGOT DA ENG. BRANCA FERREIRA. --------------------------------------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 887/19, referente ao processo n.º
328/19, o Sr.º Zeferino José Portal Teixeira, na qualidade de
proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização
das obras de construção2, de um edifício destinado a “armazém agrícola”
e anexo de apoio, localizada no lugar de Malavrados – Vila Meã,
freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves.--------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio rústico tem a área total 5.620,00 m2, está
inscrito na matriz com o n.º 3813 e descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o n.º 3417/20070619, da freguesia de Outeiro Seco.
2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Processo n.º 602/17, relativo a pedido de legalização de
construção.--------------------------------------------------------2.2- Processo 40/FIS/2019, da Divisão de Administração e Fiscalização.
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 das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------2
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- Planta de localização à escala 1:5 000;---------------------------- Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;
- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de
carater profissional;----------------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico;------------------------------------------------------------ Quadro de áreas/Ficha de medição;--------------------------------- Levantamento topográfico à escala 1:200;-------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1: 200;---------------------------------------------------- Perfil transversal tipo à escala 1:200;---------------------------- Plantas à escala de 1:100; --------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Fotografias;------------------------------------------------------ Desenho de alterações;-------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;------------- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;----------- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais;---------------------------------------- Ficha de Segurança Contra Incêndio;------------------------------- Projeto de arranjos exteriores;-----------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por respeitar à legalização das
obras de construção.------------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor
Municipal n.º 47 B, o terreno está inserido espaço de classe 4 – espaço
agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na
subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns.----------------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 um “armazém
agrícola e anexo”. O armazém e anexo foram levados a efeito sem os
necessários atos administrativos de controlo prévio, possuem um piso:
r/chão, preconizando uma área bruta de construção de 56,00 m2+ 35,00
m2, respetivamente.-------------------------------------------------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 2019-05-13, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º
”40/2019”, 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
“armazém agrícola e anexo”, objeto de pedido de legalização das obras
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levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo
prévio.------------------------------------------------------------5.4- As obras a legalizar, respeitam o índice de construção
estabelecido para o local, que é nestes caso, porque a área do terreno
é superior a 1000 m2 (área de 5.620,00 m2), calculado pela aplicação
da seguinte fórmula: 250 m2 + 10% (A-1000 m2) = 712,00 m2 (máxima área
bruta de construção permitida) > 91,00 m2 (área bruta de construção
pretendida).-------------------------------------------------------5.5- A edificação destina-se a “armazém agrícola”, o que se enquadra
no disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 7, do Plano Diretor
Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 4, são as áreas do
território concelhio que possuem aptidões e características mais
adequadas a atividades de tipo agrícola, pecuário, silvo-pastoril ou
florestal.---------------------------------------------------------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 e dos projetos de especialidades,
cujos teores se mostram adequados.---------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO----------------------7.1-Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao
disposto no 3.4, do artigo 19., do Regulamento n.º 314/2010.--------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
162,10 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 162,10 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. ------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que se trata de edificações que foram levadas a
efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.
8.2- As edificações destinadas “armazém agrícola e anexo de apoio”,
de r/chão, com a área bruta de construção de 91,00 m2, respeitam o
especificado na alínea b), do n.º 1, do art.º 36, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal.--------------------------------------------8.3- O uso pretendido, destinado a “armazém agrícola”, enquadra-se no
disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 7, do Plano Diretor Municipal,
onde dispõe que, os espaços de classe 4 possuem aptidões e
características mais adequadas a atividades de tipo agrícola,
pecuário, silvo-pastoril ou florestal.------------------------------8.4- Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou
adaptação, nas edificações, o titulo a emitir será, o Alvará de
autorização de utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.ºC, do RMUE.---------------------------------------------------------8.5- Pelo exposto, tratando-se de uma legalização das obras de
construção, propõe-se, que o processo seja encaminhado para a Divisão
de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por convenientes.9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
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assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel.--------------------------------c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de construção do “armazém agrícola e anexo de
apoio”, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do
artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da
Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do
respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com
o n.º 5, do artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar;---------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------Áreas (m2) ---------------------------------------------------------PISO

Armazém+Anexo

r/chão

56+35

TOTAL

TOTAL

91,00

Cércea – 4,00 ml
-----------------------------------------------Volume – 364,00 m3------------------------------------------------------------------------------- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto
no 3.4 do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010;---------------------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
Artigo 66.º de edificação
n.º5 Para edifício destinado a industria ou armazém,
por unidade de ocupação
a) Até 500 m2 de área bruta de construção
Art.76,n.º6
Vistoria
TOTAL

Un.

1

Taxa

108,10€
54,00€

Valor

108,10€
54,00 €
162,10 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 162,10 € ----------------Á Consideração Superior--------------------------------------------Chaves, 09 de Julho de 2019----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, 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 (construção de um armazém de apoio à
actividade agrícola e de um anexo, sitos no Lugar de Malavrados, da
aldeia de Vila Meã) e o concomitante reconhecimento de que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitam 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.------
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.5. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO E MURO
DE VEDAÇÃO – ESPERANÇA MARIA SALGADO RAMOS – BAIRRO DO TELHADO, N.º
60, SANTA MARIA MAIOR – P.º 831/98, REQ.º 328/19 – INFORMAÇÃO DA DGOT
DA ENG. BRANCA FERREIRA. ------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1- Através dos requerimentos n.º 1384/19 e 1320/19, referente ao
processo n.º 831/98, a Sr.ª Esperança Maria Salgado Ramos, na qualidade
de proprietária, apresenta elementos, com vista à aprovação de uma
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização
das obras de construção3 anexo e de um muro de vedação, localizada no
bairro do Telhado, N.º 60, freguesia de Santa Maria Maior no concelho
de Chaves.---------------------------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total 432,00 m2, está inscrito
na matriz com o n.º 5837 e descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2786/20091013, da freguesia de Santa Maria Maior.---------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Alvará de Licença de construção n.º 748/98, para legalização de
uma habitação unifamiliar de r/chão e andar, com a área de 295,80 m2.2.2- Alvará de Licença de Utilização n.º 5/99, para habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR--------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de
Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização,
designadamente:----------------------------------------------------- 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 consulta à escala 1:25.000;------------------------------ Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- Levantamento topográfico à escala 1:250;---------------------------Termos de responsabilidade, subscritos pelos autores do projeto de
arquitetura e coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------------Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de carater
profissional;------------------------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico;------------------------------------------------------------ Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------ Memória descritiva e justificativa;------------------------------3

«Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; ---
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- Ficha de medição;------------------------------------------------- Fotografias;------------------------------------------------------ Planta de implantação à escala de 1: a00;------------------------- Plantas à escala de 1:100; --------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;---------------------------------------- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100;--------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;------------------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 (RJUE), por se reportar à
legalização das obras de construção de anexo e de muro de vedação.--4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial----------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor
Municipal n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe
1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves.4.3 - Nos Regulamentos Municipais-------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação.--------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO--------------------------5.1- O requerente pretende a legalização, da construção de uma
edificação destinada “anexo”, de r/chão, com a área bruta de construção
de 14,20 m2 e de muro de vedação.-----------------------------------5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-04-04, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º24/2019” e cujo teor foi dado a conhecer à requerente, em 23 de
Maio de 2019. -----------------------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de não haver
necessidade, de obras de correção e/ou adaptação nas edificações (muro
de vedação e anexo) objeto de vistoria. Da referida diligência, consta
ainda, que os elementos instrutórios do processo não se mostram
adequados, tendo sido concedido, à requerente o prazo máximo de 30
dias para apresentar os elementos e soluções adequadas, por forma a
ultrapassar as considerações vertidas no auto de vistoria n.º
24/2019.-----------------------------------------------------------5.4- A coberto dos requerimentos n.º 1320/19 e 1384/19, a requerente
apresenta: Certidão da conservatória do registo predial de prédio
urbano, fotografias, levantamento topográfico, memória descritiva e
termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura,
Documento comprovativo de incapacidade, fotocópia de sentença de
tribunal, Certidão da conservatória do registo predial de prédio
rústico, procuração e ata de audiência.----------------------------5.5- Por outro lado, dos documentos probatórios solicitados no auto
de vistoria n.º 24/2019, verifica-se, que não se coadunam, com os
elementos apresentados pela requerente a coberto dos requerimentos n.º
1320/19 e 1384/19.-------------------------------------------------6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-----------6.1- Considerando, que se trata de edificações, cujas obras de
construção, foram levadas a efeito, sem os necessários atos
administrativos de controlo prévio.--------------------------------6.2 -Constatando-se, que não existe uma correspondência clara, entre
os elementos probatórios do processo e os antecedentes do mesmo nesta
Edilidade, de acordo com o especificado nos anteriores pontos 5.3, 5.4
e 5.5.--------------------------------------------------------------
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7 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A.º, do RJUE e
artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere indeferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no
projeto, a que se fez referência e reconhecer que não se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo
alvará de autorização de utilização do imóvel;---------------------c) Caso, a Câmara Municipal delibere indeferir o presente pedido
de legalização das obras de construção de um anexo e de muro de
vedação, dever-se-á ainda, notificar a requerente nos termos do
disposto no artigo 114.º e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7
de janeiro, que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo,
dando-se cumprimento ao disposto no artigo 121º e seguintes, no que
respeita
à
audiência
prévia
dos
interessados,
mediante
o
estabelecimento de um prazo de 10 dias para, querendo, virem a
processo, dizer o que se lhes oferecer sobre o presente sentido de
decisão.-----------------------------------------------------------Á Consideração Superior.-------------------------------------------Chaves, 09 de Julho de 2019----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, 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 (Edificação de
um anexo e de um muro de vedação, sitos no Bairro do Telhado, em
Chaves, face às razões invocadas nos itens “6 – Considerações
Fundamentadoras da Proposta de Decisão e “7 – 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 temo e para os
efeitos do preceituado no Art.º 121 e seguintes, do Código do
Procedimento Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo
de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do projecto
de decisão acima pré-anunciado.-------------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.6. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO E
DA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO – FERNANDA MARIA DIAS CARDOSO RODRIGUES –
LUGAR DA LAGE, BAIRRO DE S. ANTÓNIO, VALDANTA – P.º 393/19, REQ.º
1067/19 – INFORMAÇÃO DA DGOT DA ENG. BRANCA FERREIRA. ---------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 1067/19, referente ao processo n.º
393/19, a Sr.ª Fernanda Maria Dias Cardoso Rodrigues, na qualidade de
proprietária, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização
das obras de ampliação4 de uma habitação unifamiliar com licença n.º
285/93 e da construção5 de anexo, localizados no lugar da Lage, bairro
de Santo António - Valdanta, freguesia de Valdanta no concelho de
Chaves.------------------------------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total 2.940,00 m2, está
inscrito na matriz com o n.º 916 e descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 561/19930120, da freguesia de Valdanta.-----------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Alvará de licença n.º 285/93, para construção de uma habitação
unifamiliar de, r/chão e andar, com a área de 343,62 m2.------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal;-------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:10.000;-------------------------- Ortofotomapa à escala 1:10.000;----------------------------------- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;
- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------ Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas;-------------------------------------------------- Ficha de medição;------------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------ Levantamento topográfico à escala 1:200;-------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------ Planta de implantação à escala de 1: 200;------------------------- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200;----------------- Plantas à escala de 1:100; -------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;------------------- Fotografias;------------------------------------------------------ Desenho de alterações;--------------------------------------------- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;-----------4

«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; --------------------------------------------------------5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; ---
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- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento
acústico;----------------------------------------------------------- Ficha de Segurança Contra Incêndio;------------------------------- Projeto de águas pluviais;---------------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------ Ficha de elementos estatísticos;---------------------------------- Projeto acústico;------------------------------------------------- Estudo de comportamento térmico;---------------------------------- 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 ampliação de habitação unifamiliar e da construção de
anexos.------------------------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial-----------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 47A, 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- A requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação
unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 367,80
m2 e de um anexo com a área de 96,88 m2. Existe um aumento de área de
24,18 m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença
de construção n.º 285/93.-------------------------------------------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 2019-06-27, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”43/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver
necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no
edifício principal e anexo, objeto de pedido de legalização das obras
de ampliação e construção, respetivamente.-----------------5.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que
é nestes casos de 0,8 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área
do terreno x índice de construção) = 2.940,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 2.352,00
m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza
uma área bruta de construção de 464,68 m2, o que implica um índice de
construção de 0,16 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de utilização do local).5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação
unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a),
do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018.---------------------------------------------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------
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6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010,
a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de
164,64 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
237,11 euros.------------------------------------------------------7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 401,75 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação,
não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma
naturalidade no meio em que se insere.-----------------------------8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos
de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e
na subalínea iv), da alínea a1), do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração
e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.---------------------------8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público
pavimentado a cubos de granito e possui ligação á rede pública de água
e esgotos.---------------------------------------------------------8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, 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 prévia realizada, para efeitos de legalização de
obras 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
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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 ampliação da habitação unifamiliar e da
construção de anexo de apoio, o interessado deverá, nos termos do
preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de
Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a
emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído
de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito
regulamentar. -------------------------------------------------------------------------------------ANEXO I----------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010------------Áreas (m2):--------------------------------------------------------- Habitação, com aumento de área de 24,18 m2;----------------------- Anexo com a área de 96,88 m2;------------------------------------QUADRO I------------------------------------------------------------ Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------QUADRO II
s/n

C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem
- Semipenetração betuminosa

0

0,26

0,00

- Betão betuminoso

0

0,16

0,00

- Granito (calçada a cubos)

0

0,22

0,22

- 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

- Pavimento (Mosaico)

0

0,28

0,00

REDE DE ÁGUA
REDE DE
ESGOTOS

1

0,26

0,26

1

0,37

0,37

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

1

0,51

0,51

REDE VIÁRIA

Passeios

C - custo das obras existentes na via pública

1,36

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)

121,06

m2

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

T =

164,64 €

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
Artigo 66.º obras de edificação

Taxa

Valor
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n.º18

n.º11
Art.76,n.º6

Aumento de área bruta de construção, acresce por
m2 adicional

24,18m2

Anexo de apoio

96,88 m2

Vistoria
TOTAL

3,30 €

79,79 €

1,05 €

101,72€

55,60€

55,60 €
237,11
€

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 164,64 € + 237,11 € = 401,75 €------Á Consideração Superior.-------------------------------------------Chaves, 09 de Julho de 2019----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, 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 licenciada a coberto do alvará de licença de obras n.º
285/93 e construção de um anexo de apoio à mesma, sitos no Lugar da
Lage, do Bairro de Santo António, da aldeia de Valdanta) e o
concomitante reconhecimento de que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitam 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 SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.7. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO
UNIFAMILIAR – JOAQUIM COELHO COSTA – RUA DO CABO, VILARINHO DAS
PARANHEIRAS – P.º 135/17, REQ.º 1139/19 – INFORMAÇÃO DA DGOT DA ENG.
BRANCA FERREIRA. --------------------------------------------------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 1139/19, referente ao processo n.º
135/17, o Sr.º Joaquim Coelho Costa, apresenta um pedido, com vista à
aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada,
na legalização das obras de reconstrução6, de uma habitação
unifamiliar, localizada na rua do Cabo – Vilarinho das Paranheiras,
Vidago (União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho
das Paranheiras) no concelho de Chaves.----------------------------1.2- De acordo com a Certidão das finanças, o prédio urbano tem a
área total de 84,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 478, da União
das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das
Paranheiras.-------------------------------------------------------2 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------6

«Obras de reconstrução», as obras de construção subsequentes à
demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais
resulte a reconstituição da estruturadas fachadas; ------------------
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2.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio; -------------- Certidão das Finanças;--------------------------------------------Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano Diretor
Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende executar
a obra;------------------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:5 000;--------------------------- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, pelo coordenador de projeto e pelo autor do plano de
acessibilidades,
quanto
ao
cumprimento
das
normas
legais
e
regulamentares aplicáveis; ----------------------------------------- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico;----------- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e
formato digital;---------------------------------------------------- Declaração do topografo;------------------------------------------ Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do
técnico;------------------------------------------------------------Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de carater
profissional;------------------------------------------------------- Planta de implantação sobre levantamento topográfico à escala de 1:
100;---------------------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões, áreas e usos de
todos os compartimentos; -------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- Pormenores construtivos á escala 1:20;----------------------------- Mapa de vãos;------------------------------------------------------ Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Fotografias;------------------------------------------------------ Desenho de alterações;--------------------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Fatura do telefone;------------------------------------------------ Pedido de dispensa de projeto de gás;------------------------------ Projeto acústico;-------------------------------------------------- Ficha de segurança contra incêndio;-------------------------------- Projeto acústico;-------------------------------------------------- Declaração de isenção de certificação energética;-----------------3 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------3.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-----------3.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no
disposto no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado
pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à
legalização das obras de reconstrução de uma habitação unifamiliar.-3.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial---------------------3.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor
Municipal n.º 46 B, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe
1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.3.3 - Nos Regulamentos Municipais---------------------------------
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3.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------4 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------4.1- O requerente pretende a legalização das obras de reconstrução
de uma habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de
construção de 168,00 m2.--------------------------------------------4.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-06-27, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”42/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. ------------------------------------4.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, a
habitação unifamiliar se encontra, em bom estado de conservação,
interior e exteriormente, não havendo necessidade de obras de correção
e/ou adaptação.----------------------------------------------------4.4- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Vilarinho das
Paranheiras, tendo resultado da vistoria realizada, para efeitos de
legalizações de operações urbanísticas, que a edificação se integra
no meio em que se insere, onde a moda da cércea na frente urbana é de
r/chão e andar. ---------------------------------------------------4.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------4.6- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.-----------------5 – RESPONSABILIDADE-----------------------------------------------5.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
plano de acessibilidades, do autor dos projetos de especialidades,
cujos teores se mostram adequados.---------------------------------6 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------6.1-De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do
Regulamento n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a
aplicar atinge o montante de 162,08 euros.-------------------------6.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
133,50 euros.------------------------------------------------------6.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 295,58 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.----------------------------7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------7.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi levada a
efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.
7.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um
edifício de “habitação unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos
existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos
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à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido,
pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros
de edificabilidade, previstos no artigo 19.º, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário da República 2.ª
série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.7.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público,
pavimentado a cubos a granito e possui ligação á rede pública de água
e esgotos.---------------------------------------------------------7.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a) do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe
que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e
ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou
mista.-------------------------------------------------------------7.5- Considerando, de acordo com o referido no anterior ponto 5.3, que
não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação, no imóvel,
objeto de pedido de legalização das obras de construção, o titulo a
emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto
no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.--------------------------------7.6- 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.---------7.7- 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:---------------------------------------------7.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito
de terceiros;------------------------------------------------------7.7.2 – 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; --------7.8- Pelo exposto, tratando-se de uma legalização das obras de
construção, propõe-se, que o processo seja encaminhado para a Divisão
de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por convenientes.8 - PROPOSTA DE DECISÃO------------------------------------------8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102- A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;-------------------------------------
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b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;-------------------------------c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar;---------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------Áreas (m2) --------------------------------------------------------PISO

Habitação

Piso 0

84,00

Piso 1

84,00

TOTAL

168,00

TOTAL

Cércea – 5,00 ml ------------------------------------------------Volume – 420,00 m3---------------------------------------------------------------------------QUADRO I---------------------------------------------------------- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)-----------QUADRO I

custos (C)
s/n

larg.

C/m2

C/m

Custo (C)

Faixa de rodagem

REDE VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

0

19,33

0,00

€/m

- Granito (calçada a cubos)

4

13,08

52,32

€/m

- Granito (calçada à portuguesa)

0

8,53

0,00

€/m

- Betão

0

13,08

0,00

€/m

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

0

17,63

0,00

€/m

0

39,80

0,00

€/m

- Pavimento (Mosaico)

0

15,92

0,00

€/m

0

25,02

0,00

€/m

REDE DE ÁGUA

1

21,61

21,61

€/m

REDE DE ESGOTOS

1

34,12

34,12

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m

108,05

€/m

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

6

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

T =

162,08 €

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

Un.

Taxa

Valor
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Secção IV EDIFICAÇÕES
Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
Artigo 66.º edificação
n.º 2 Para habitação unifamiliar, por fogo
a)
b)
c)
Art. 76, N.6

Até 250 m2

1

77,90 €

77,90 €

De 251 m2 a 500 m2

0

89,05 €

0,00 €

Superior a 500 m2

0

100,25 €

0,00 €

55,60 €

Vistoria
TOTAL

55,60 €
133,50 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 162,08 € + 133,50 € = 295,58 €-------Á Consideração Superior--------------------------------------------Chaves, 09 de Julho de 2019 ---------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, 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 (Reconstrução e alteração de uma
habitação unifamiliar, sita na Rua do Cabo, da aldeia de Vilarinho
das Paranheiras) e o concomitante reconhecimento de que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitam 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 imóvel a que respeita, foram objecto de legalização.-----DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer
baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável pela
respetiva tramitação técnica, a fim de que a mesma possa explicitar
melhor os fundamentos urbanísticos e jurídicos que são suscetíveis de
acomodarem decisão administrativa favorável, pese embora a divergência
manifesta entre a área total do prédio objeto do pedido de legalização,
descrito na em termos prediais e a área efetiva do mesmo. ----------3.8. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – CONSTRUÇÃO
DE NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS – FILIPE MALDONADO PINTO – LAMA
CERDEIRA - TRAVANCAS – P.º 175/17, REQ.º 1314/19 – INFORMAÇÃO DA DGOT
DA ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS. ----------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------I – Introdução------------------------------------------------------Através do requerimento n.º 1314/19, o requerente vem apresentar
projetos de especialidades relativo à construção de um Núcleo de
Produção de Suínos ao ar livre, no lugar de Lama Cerdeira-Travancas,
União das Freguesias de Travancas e Roriz, em Chaves. --------------II – Antecedentes---------------------------------------------------O Sr. Filipe Maldonado Pinto possui informação previa aprovada em
reunião de Camara de 22/03/2018, respeitante a construção de Núcleo
de Produção de Suínos em regime de produção intensiva ao ar livreClasse 2- . Faz parte ainda um armazém de apoio à exploração pecuária
com área de 463,20 m2.-----------------------------------------------
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Através do requerimento n.º 270/19 e 349/19, apresenta projeto de
arquitetura para construção de um Núcleo de Produção de Suínos ao ar
livre e de uma edificação composta por 1 piso, com área bruta de
construção 463,30 m2 destinado a armazém de apoio à atividade pecuária
e sobre o qual recaiu a informação técnica n.º 291/SCOU/2019.-------Através do requerimento n.º 871/19, o requerente vem apresentar
elementos nomeadamente, e sobre a qual recaiu a informação técnica n.º
729/SCOU/2019.-----------------------------------------------------Através do requerimento n.º 270/19 e 349/19, apresenta projeto de
arquitetura para construção de um armazém de apoio à atividade pecuária
e destinado a Núcleo de Produção de Suínos ao ar livre e de uma
edificação composta por 1 piso, com área bruta de construção 463,30
m2 , tendo estado presente em reunião do executivo a 27/05/2019, na
qual foi deliberado aprovar nos termos da informação técnica
n.º791/SCOU/2019.--------------------------------------------------III – Localização--------------------------------------------------O pedido efetuado localiza-se no lugar de Lama Cerdeira-Travancas,
União das Freguesias de Travancas e Roriz, em Chaves.---------------IV – Saneamento e Apreciação Liminar -------------------------------Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se
que o projeto de especialidades apresentado sob requerimento n.º
967/19, cumpre os termos e o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do DecLei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como fazem parte os
Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do Anexo I, da
Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------------------------V- Enquadramento Normas Legais em Vigor-----------------------------– Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------------O processo n.º 175/17, através do requerimento n.º1314/19 tem
enquadramento legal no disposto no n.º 4 artigo 20.º do RJUE por se
tratar da apresentação dos projetos de especialidades.--------------VI – Responsabilidade-----------------------------------------------Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por
técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação
em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ---VII – Análise da pretensão------------------------------------------Através do requerimento n.º 1314/19, o requerente vem apresentar os
projetos de especialidades, referentes a construção de um Núcleo de
Produção de Suínos ao ar livre, com área bruta de construção de 463,30
m2.----------------------------------------------------------------O projeto de arquitetura foi aprovado em reunião do executivo a
27/05/2019. -------------------------------------------------------Na memoria descritiva e justificativa refere que o abastecimento de
agua é de poço próprio existente no local, e que a eletricidade será
efetuada através de painéis solares.-------------------------------VIII – 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
licenciamento, referente à construção de um Armazém, composta por 1
piso e de área bruta de construção de 463,30 m2, destinando-se à
Exploração Intensiva de Suínos de Carne 30CN -Classe 2;-------------IX - Da Emissão de Alvará--------------------------------------------
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O requerente deve em conformidade com o disposto no ponto 1 do artigo
76.º do RJUE solicitar a emissão do respetivo alvará de licença,
instruído de acordo com o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15,
nomeadamente os seguintes elementos: -------------------------------n) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos
danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei
n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de
obra e pelo diretor de obra; ---------------------------------------q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira
habilitações adequadas à natureza e valor da obra; -----------------r) Livro de obra, com menção de termo de abertura;------------------s) Plano de segurança e saúde; -------------------------------------t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013,
de 24 de julho.-----------------------------------------------------Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos
de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de
obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do
anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março.---------------X – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de
infraestruturas urbanísticas---------------------------------------Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das
operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de
liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou
compensações, para além dos inerentes custos administrativos
relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o
caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no ponto
3.4 do artigo 19 do Capitulo III do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas
(RLCTOU nº 314/2010).-----------------------------------------------XI – Das Taxas Administrativas Devidas pela Emissão de Alvará-------De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE bem como o disposto
no artigo 24 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas
pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a
aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes
mapas de medição:---------------------------------------------------Descrição

Un.

Taxa

Valor

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Secção IV EDIFICAÇÕES
Subsecção
IV 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)
n.º 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade
de ocupação
a)
Até 500 m2 de área bruta de construção
b)
De 501 m2 a 1000 m2 área bruta de construção
c)
Superior a 10000 m2 área bruta de construção
n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração
TOTAL

66,80 €

1
0
0
6

111,35
111,35 €
€
166,95
0,00 €
€
222,60
0,00 €
€
12,20 € 73,20 €
251,35 €

À Consideração Superior.-------------------------------------------Chaves, 3 de Julho de 2019------------------------------------------
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DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 03/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de licenciamento
da operação urbanística em causa (Edificação de um armazém destinado
a apoio à actividade pecuária, sito no Lugar da Lama da Cerdeira, da
União de Freguesias de Travancas e Roriz), nos termos e para os efeitos
preconizados nos itens VIII, IX, X e XI, deste documento.-----------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 04/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.9. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ALTERAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO
UNIFAMILIAR – ORLANDO FERNANDES FREITAS – LUGAR DE PENADA, QUINTA DO
BARREIRO, UNIÃO DE FREG. DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – P.º 230/19,
REQ.º619/19, INFORMAÇÃO DA DGOT DA ENG. VICTÓRIA ALMEIDA. ----------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1 Na sequencia da realização da vistoria e lavrado o respetivo Auto
de Vistoria n.º 26/2019, através do requerimento com o n.º1156/19,
registado em 30/05/2019, subscrito pelos Senhores Orlando Fernandes
Freitas
e
Franklim
Fernandes
Freitas,
na
qualidade
de
comproprietários, no âmbito do processo n.º 230/19, tendo em vista a
legalização, da alteração do local da implantação e das obras de
ampliação(7), levadas e efeito sem controlo prévio, numa edificação
existente , destinada a uma habitação unifamiliar, licenciada ao
abrigo do Alvará de Licença (inicial) nº708/94, em nome de Maria de
Fátima Fernandes Freitas Medeiros, em compropriedade, cumulativamente
na legalização das obras de construção de um anexo, realizadas sem a
necessária licença, levados a efeito num prédio rústico, sem oposição
do outro consorte, sito no Lugar da Peneda – Quinta do Barreiro, da
União de freguesias da Loivos e Póvoa de Agrações, no concelho de
Chaves, vêm requer a junção das alterações introduzidas ao projeto de
arquitetura,
do
imóvel
objeto
de
vistoria,
bem
como,
requerimento/exposição.--------------------------------------------1.2. Em 28/06/2019 vêm os interessados através do registo nº 1381/19
apresentar:--------------------------------------------------------
CD, contendo os elementos em formato digital, acompanhado de
declaração de conformidade digital;---------------------------------
Projeto de arranjos exteriores (composto pelo TR do autor do
projeto de arranjos exteriores e planta de implantação e de arranjos
exteriores);-------------------------------------------------------
Levantamento topográfico, à escala 1:500, retificado, de acordo
com as alterações introduzidas ao projeto de arquitetura; ----------7

Artigo 2.º Definições --------------------------------------------e) «Obras de ampliação», as obras de que resulte o aumento da área de
implantação, da área total de construção, da altura da fachada ou do
volume de uma edificação existente; ---------------------------------
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Planta da alteração da implantação, à escala 1:500, retificada,
de acordo com as alterações introduzidas ao projeto de arquitetura;-
TR do autor de especialidades (estabilidade), pelas alterações
introduzidas ao projecto de arquitetura;----------------------------
Ficha de medições.---------------------------------------------1.3. Requerem ainda, a dispensa da apresentação do projeto de gás, uma
vez que, os interessados optaram pela exclusão da instalação de gás,
folha n. º132 do processo. ----------------------------------------2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves
apresentada, descreve um prédio rústico, situado em Peneda – Quinta
do Barreiro, com uma área total de 200025 m2, composto de vinha e
terra de semeadura, da União das freguesias de Loivos e Póvoa de
Agrações e descrito na Conservatória sob o nº00243/19930902,
proveniente da descrição em livro nº50913, inscrito na matriz n.º 761
natureza rústica e na matriz n.º 762 natureza rústica, confronta de
nascente e poente com caminho público, de norte com António Alves
Pimenta e de sul com Maria Martins Morais Ruivo, a favor de Franklim
Fernandes Freitas, casado com Olga Maria Pinto Manso Freitas, bem
como, aquisição na proporção de ½ do referido prédio, por Florinda
Magalhães Teixeira Freitas casada com Orlando Fernandes Freitas (quota
adquirida 1/2 a Horácio Lage Medeiros, casado com Maria de Fátima
Fernandes Freitas Medeiros).----------------------------------------3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------3.1 Processo nº224/94, em nome de Maria de Fátima Fernandes Freitas
Medeiros, para construção de uma habitação de R/C e andar, com a área
de 350,30m2, que deu origem ao Alvará de Licença (Inicial) nº708/94,
emitido em 04/11/1994, a qual se projeta no prédio misto(8), e sem
oposição do outro consorte, digo Sr. Francklim Fernandes Freitas;---3.2 Por pesquisa efetuada no arquivo municipal, foi verificado a
existência de uma Licença de construção n.º 505, passada em 13/07/1987
e posteriores prorrogações, cujo titular é o Sr. Francklim Fernandes
Freitas, para construção de casa composta de cave, R/C e andar, com
área de 364,56m2, a qual se projeta no prédio misto e sem oposição do
outro consorte, digo Horácio Lage Medeiros, casado com Maria de Fátima
Fernandes Freitas Medeiros, composto de casa de habitação, vinha e
terra de semeadura com oliveiras, no sítio da Peneda ou Quinta do
Barreiro, em Loivos, que confina de nascente e poente com caminho
público, de norte com José Sabroso e de Sul com Alberto Ruivo, inscrito
na matriz predial urbana da freguesia de Loivos sob o artigo n.º406 e
na matriz rústica da mesma freguesia sob os artigos n.º794 e n.º795,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº50913,
de acordo com a escritura outorgada em 16/09/1980 e constante do
processo nº337/87. -------------------------------------------------8

De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de
Chaves, folha n.º22 do processo n.º 224/94,, descreve um prédio misto,
situado em Penada, com uma área total, incluindo a urbana 21.940 M2,
composto de vinha e terra de semeadura, da freguesias de Loivos e
descrito na Conservatória sob o nº 00243/19930902, inscrito na matriz
n.º 794.º e 795.º (rústicos) e na matriz n.º 406.º natureza urbana,
confronta de nascente e poente com caminho público,
de norte com
António Alves Pimenta e de sul com Maria Martins Morais Ruivo, a favor
Horácio Lage Medeiros, casado com Maria de Fátima Fernandes Freitas
Medeiros e de Franklim Fernandes Freitas, casado com Olga Maria Pinto
Manso Freitas. ------------------------------------------------------
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3.3 Processo n. º529/14, vistoria para concessão de autorização de
utilização, de habitação unifamiliar, situada na Quinta do Barreiro,
localidade de Loivos, União das freguesias de Loivos e Póvoa de
Agrações, em nome de Francklim Fernandes Freitas e Outro, ao qual
correspondeu a emissão do Alvará de autorização de Utilização
n.º130/14, em 25/09/2014, a que corresponde a Licença de construção
n.º505, emitida em 13/07/1987.--------------------------------------3.4 Processo n.º691/15, cujo titular é o Sr. Sr. Orlando Fernandes
Freitas, na qualidade de comproprietário , ora requerente, com vista
a
legalização
de
uma
operação
urbanística
de
edificação9,
consubstanciada, em obras de alteração ao Alvará inicial nº708/94,
referente a uma habitação unifamiliar que teve uma apreciação
desfavorável, tendo-se feito audiência prévia do interessado sobre o
projeto de decisão de indeferimento (oficio nº 865/DGOT/2016, de
2016/09/19). A coberto do requerimento registado com o nº 131/17, em
resposta à audiência prévia, o requerente veio apresentar novos
elementos de projeto. Da análise efetuada manteve-se uma proposta de
decisão desfavorável. Considerando que já havia sido feita audiência
prévia, o pedido foi indeferido por deliberação de 10/04/2017. A
decisão foi transmitida pessoalmente, através de colaboradora do
gabinete responsável pelo processo, em 18/05/2017. Com a decisão final
de indeferimento o processo encontra-se finalizado.-----------------3.5 Processo n.º 232/17, para emissão de certidão de destaque de uma
parcela, com área de 1865,00 m2, do prédio rústico, e no qual está
erigida a pré-existência com Licença n.º505, passada em 13 de julho
de 1987 tendo sido atribuída à mesma a licença de utilização n.º130
do ano de 2014, ficando a parcela restante com uma área de 20025,00
m2, saliente-se que nesta parcela existe edificada uma construção
destinada a habitação unifamiliar com licença nº708/94, emitida em 4
de novembro de 1994.------------------------------------------------4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------4.1 Enquadramento da pretensão no Regime Jurídico de Urbanização e
Edificação consagrado no DL 555/99 de 09/09 e ulteriores alterações-4.1 1 O pedido formulado enquadra-se nos artigos n.º 102 e 102.º-A,
do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, consagrado no DL 555/99
de 09/09 e ulterioras alterações, doravante designado por RJUE, em
articulação com o artigo 73.º-C do Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação(10), RMUE, por sua vez precedido de vistoria
municipal, realizada pela comissão municipal responsável, em
conformidade com o n.º6 do artigo 73.º-C do RMUE e instruído com todos
os elementos necessário à realização da mesma;----------------------4.1. 2 Da vistoria realizada em 11/04/2019, foram verificadas algumas
deficiências, que se encontram expressas no auto de vistoria,
designadamente o seguinte, “ o anexo destina-se a arrumos e encontrase executado em bloco de cimento. Sob o ponto de vista visual sobressai
em relação á envolvente, pela negativa (…)”, assim como, “o projeto
apresentado retrata o edificado, exceto no que diz respeito à
existência de uma área coberta, contigua ao compartimento destinado a
forno (…)”. (o referido Auto de Vistoria encontra-se em anexo à
presente informação)-----------------------------------------------9

a) «Edificação» a actividade ou o resultado da construção,
reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel
destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra construção
que se incorpore no solo com carácter de permanência; -------------10 publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro
de 2015, através do regulamento n. º732/2015 ------------------------
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Face ao expresso no requerimento/exposição, agora apresentada “numa
fase posterior (…) irá pintar as paredes exteriores do anexo”, pareceme assim que os interessados aceitam a sugestão apresentada no ponto
2, do auto de vistoria n.º 26/2018, emitido 11/04/2019. ------------4.2 Enquadramento da proposta nos instrumentos de planeamento
territorial--------------------------------------------------------Nos termos da disciplina urbanística patenteada no Plano Diretor
Municipal de Chaves(11), folha nº61-A, o prédio em causa localiza-se em
Espaços da Classe 4 - Espaços agrícolas e florestais, da Categoria
4.3 – espaços
agroflorestais,
subcategoria
4.3
A
–
espaços
agroflorestais comuns.---------------------------------------------Segundo a Carta de Condicionante, folha nº 61-A, do PDM, o prédio em
causa não se encontra abrangido por qualquer condicionante, servidão
ou restrição de utilidade pública.----------------------------------4.3 especificidades do pedido---------------------------------------4.3.1 Regista-se que o prédio rústico possui uma área total de
20025,00m2, de acordo com a Certidão da Conservatória do Registo
Predial de Chaves. Da análise prévia do projeto de arquitetura,
verifica-se que é pretensão dos requerentes a legalização da alteração
da implantação da construção e das obras de ampliação levadas e efeito
sem controlo prévio, numa edificação pré-existente, destinada a uma
habitação unifamiliar, licenciada ao abrigo da licença nº708/94, em
nome de Maria de Fátima Fernandes Freitas Medeiros, em compropriedade,
cumulativamente a legalização de obras de construção de um anexo.
realizadas sem a necessária licença.--------------------------------4.3.2 As alterações introduzidas ao projeto de arquitetura e detetadas
na vistoria realizada ao imóvel, em 11/04/2019, resumem-se a: ------• aumento da área de implantação e de construção, motivadas
nomeadamente pela área de anexo (destinado a lagar, forno, depósito
de lenhas) e varanda;-----------------------------------------------• ligeiras alterações nas fachadas; --------------------------------• alterações no interior da moradia, ao nível da cave.--------------5. CONSULTAS A ENTIDADES EXTERNAS-----------------------------------Não houve lugar a consultas externas.-------------------------------6. ANÁLISE DO PEDIDO------------------------------------------------6.1 Quanto á especificidade do pedido-------------------------Analisados os elementos entregues, verifica-se que foram consideradas
as recomendações referidas no auto de vistoria n.º 26/2019, emitido
no âmbito da vistoria realizada em 11/04/2019, designadamente no que
se refere às questões de pintura do anexo e formalização das alterações
introduzidas ao projeto de arquitetura. As edificações, nos termos em
que
se
encontram
representadas
no
projeto
apresentado,
não
consubstanciam violação dos parâmetros urbanísticos estabelecidos para
o local pelo Plano Diretor Municipal de Chaves. --------------------Por leitura do auto de vistoria produzido no âmbito do preceituado no
n.º 6, do artigo 73.º-C, do RMUE, cujo conteúdo aqui se dá por
integralmente
reproduzido,
as
construções
existentes,
mais
concretamente a que se destina a habitação unifamiliar, reúne as
condições para que possa ser utilizada, não carecendo de quaisquer
obras de correção. Assim sendo, podemos afirmar a possibilidade de as
edificações
existentes
poderem
vir
a
ser
legalizadas
e
a
consequentemente poder vir a ser emitido o alvará de licença de
utilização.--------------------------------------------------------11

Publicado na I Série – B do Diário da República n.º 35/95, de 10 de
fevereiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95) e
correspondentes Cartas de Ordenamento -------------------------------
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6.2 Quanto ás infraestruturas--------------------------------------O prédio confronta com via pública.---------------------------------O prédio está satisfatoriamente servido de infra estruturas,
nomeadamente existe rede pública de abastecimento de água.---------6.3 Quanto ás acessibilidades - DL n.º 163/06, de 8 de Agosto-------No processo consta o plano de acessibilidade, sendo composto por peças
escritas e desenhadas e acompanhado pelo termo de responsabilidade,
dando cumprimento ao definido no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de
agosto, cuja responsabilidade é do seu técnico autor.---------------6.4 Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de veículos
automóveis---------------------------------------------------------A pretensão possui áreas para estacionamento de veículos, conforme
prevê, a alínea b), do n.º3, do artigo 12.º, do Regulamento do PDM em
vigor, cumulativamente com os artigos 39.º e 40.º do RMUE, ---------6.5 verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU)-O projeto está instruído com termo de responsabilidade pelo que nos
termos do disposto no nº 8, do artigo 20º do RJUE, está dispensada a
verificação do interior da edificação.-----------------------------7. PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES ----------------------------------7.1
As
alterações
apresentadas,
não
necessitam
de
novas
especialidades, contudo os requerentes já apresentaram os seguintes
projetos de especialidades, os quais se encontram instruídos com os
termos de responsabilidade em conformidade com o artigo 20º do RJUE,
o que dispensa a sua apreciação: -----------------------------------
Projeto de estabilidade, pese embora em 28/06/2019, Projeto da
rede predial de distribuição de água, da rede predial de drenagem de
águas residuais domésticas e pluviais; --------------------
Projeto térmico;----------------------------------------------
Ficha de segurança contra incêndios;--------------------------
Projeto de verificação e satisfação do Regulamento Geral sobre o
ruído;------------------------------------------------------
Projeto de arranjos exteriores;-------------------------------
Assim como fatura da eletricidade e fatura de telecomunicações.
7.2 Sob requerimento n.º1381/19, apresenta TR do autor de
especialidades (estabilidade), pelas alterações introduzidas ao
projeto de arquitetura, bem como, projeto de arranjos exteriores
(composto pelo TR do autor do projeto de arranjos exteriores e planta
de implantação e de arranjos exteriores).---------------------------6. CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-----------Habitação unifamiliar e anexo (situado nas traseiras)---------------

6.1 Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)---------Uma vez que há aumento de área bruta de construção, superior a 20 m2,
há lugar ao cálculo de taxas corresponde ás infraestruturas
urbanísticas, conforme previsto no n. º3, do artigo 25.º, do
Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização
da operações urbanísticas, publicado em diário da república, 2ª Série
– N.º63, em 31/03/2010, regulamento nº 314/2010.-------------------
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6.2 Cálculo das taxas administrativas de licenciamento--------------As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº
314/2010, (artigo 66.º, da subseção IV), referentes ao licenciamento,
objeto de análise corresponde ao valor de 473,64 € (quatrocentos e
setenta e três Euros e sessenta e quatro cêntimos) conforme
descriminado na tabela com o cálculo das taxas administrativas que se
anexa à presente informação.-----------------------------------------

TOTAL A PAGAR…………………………………………………………. ∑40,24 € + 473,64 € = 513,88 €
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O valor total das taxas a liquidar é assim de 513,88 € (quinhentos e
treze Euros e oitenta e oito cêntimos), encontrando-se o cálculo
justificativo das mesmas, devidamente discriminado nos quadros
anteriores
(taxas
de
infraestruturas
urbanísticas
e
taxas
administrativas).--------------------------------------------------7. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o
estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo
73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------7.1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no artigo 102-A do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de Camara ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------7.3 Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no
projeto a que se faz referencia e reconhecer que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo
alvará de autorização de utilização do imóvel;----------------------7.4 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de ampliação, já concluídas, levadas a efeito
na moradia de R/C e andar, titulada pelo Alvará de Licença (inicial)
nº708/94, emitido em 04/11/1994, cumulativamente na legalização de
obras de construção de um anexo destinado a arrumos, “situado nas
traseiras”,
os interessados deverão, nos termos do preceituado no
n.º14, do artigo 73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo de 30 dias úteis,
a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído
de acordo com o n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito
regulamentar.------------------------------------------------------7.5 Sobre a isenção de apresentação de projeto de gás. Uma vez que o
edifício se destina a habitação própria e tendo os requerentes
justificado o pedido de isenção, pelo facto de terem optado pela
exclusão da instalação de gás, neste seguimento, poderá ficar excluído
da obrigação estabelecida no n.º 1, do artigo 3.º, do DL 97/2017, de
10/08, de acordo com o previsto no n.º2, do artigo 3.º do diploma
legal referido, assim considera-se que a pretensão reunirá as
condições necessárias ao deferimento.-------------------------------Em anexo, o Auto de Vistoria n. º26/2019, datado de 11/04/2019.-----À consideração superior, ---------------------------------------Chaves, 03 de julho de 2019--------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, 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 (Obras de ampliação de uma habitação
unifamiliar e de construção de um anexo de apoio à mesma, sitos no
lugar da Peneda, da União de Freguesias de Loivos e Pereira de
Agrações) 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 edifícios a que respeita, foram objecto de legalização.----
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DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.10. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ALTERAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO
UNIFAMILIAR – ISABEL MARIA TEIXEIRA SANTOS – RUA 15 DE MAIO N.º1 –
BOBADELA, PLANALTO DE MONFORTE – P.º 585/17, REQ.º 1127/19 – INFORMAÇÃO
DA DGOT, DA ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES. -------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1.
Introdução ---------------------------------------------------a.
Pretensão do requerente -------------------------------------Vem a Sr.ª Isabel Maria Teixeira Santos
na qualidade de
proprietária, através do requerimento nº 1127/19 - processo n.º585/17
solicitar ao abrigo do disposto do artigo 102-A do Regime jurídico de
urbanização e edificação (RJUE), bem como nos termos do artigo 73-C
do Regulamento Municipal de edificação e urbanização do concelho de
Chaves-RMUE a legalização das obras de alteração de uma habitação no
lugar de Bobadela , Freguesia de Planalto de Monforte .-------------b.
Resumo da pretensão-------------------------------------------Por leitura do projeto verifica-se que a requerente pretende
proceder à legalização de obras de alteração a uma edificação préexistente . Advém que as obras levadas a efeito sem o devido controle
prévio recaíram sobre um edifício de dois pisos destinado a habitação
e anexo de um piso.-------------------------------------------------c.
Antecedentes--------------------------------------------------Por requerimento nº 1500/17 a peticionária vem comunicar que
iria realizar obras isentas de controlo prévio num prédio sito na rua
15 de maio Bobadela. -----------------------------------------------Por ficha de acompanhamento de operação urbanística nº131/2018Zona norte dos serviços de fiscalização de 30 de novembro de 2018 foi
constatado que as obras realização deveriam ter estado sujeitas a
controlo prévio administrativo .------------------------------------d.
Localização---------------------------------------------------O prédio urbano
onde se executaram as obras sem o respetivo
controlo prévio situam-se na rua 15 de maio , Bobadela.------------2.
Enquadramento da pretensão------------------------------------a.
- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-----------O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no
artigo 102.º- A do RJUE salientando-se que a respetiva instrução tem
enquadramento na Portaria 113/2015. --------------------------------b.
- No Regulamento Municipal de urbanização e edificação (RMUE)-O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento
de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015
o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e
da Edificação (de seguida designado por RMUE).----------------------c.
- 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.--------------------------------------------------------
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3.
ANÁLISE ------------------------------------------------------a.
Instrução do pedido-------------------------------------O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e nº16 do ponto III, da Portaria 113/2015,
de 22 de Abril.----------------------------------------------------b.
Características gerais da pretensão------------------Por leitura do processo e antecedentes acima identificados verificase que : -----------------------------------------------------------
O prédio onde se insere a pretensão possui uma área de 567m2

A pré existência que se encontrava no local possuía uma área de
implantação de 179m2 e uma área bruta de construção de 388m2. -----
É pretensão
a legalização do edifício com as seguintes
características:--------------------------------------------------Préexistência
Área terreno)- (m2)
Área bruta construção (m2)
Área de implantação (m2)
Ic(m2/m2)
cércea(m)
Volume(m3)

A legalizar
Habitação

567
388
179

284.
185

Anexo

Total

567
38
38

322
223
0.57

6.0
752.22


Tendo em consideração o descrito na tabela anterior verifica-se
que a área bruta total tem o valor de 322m2.-----------------------
Tendo em consideração que o lote de terreno possui uma área de
567m2 e que a área bruta de construção é de 322m2 advém um índice de
construção de ic=0,57 m2/m2-----------------------------------------c.
Analise face ao enquadramento legal da proposta.--------------Face à localização onde a construção é dispersa considero que não se
deverá aplicar a moda da cércea como parâmetro urbanístico essencial mas
sim e ainda nos termos da alínea a1) os seguintes parâmetros correspondente
à classe U3 .--------------------------------------------Verifica-se
cumprimento do ai estabelecido dado que o índice Ic<0,8 ,a construção é de
dois pisos com uma cércea inferior a 7.5m-------------------------------Verifica-se ainda que a área total de implantação é inferior a 65%
da área do terreno inserido em U3 cumprindo assim a alínea d) do mesmo
articulado .-------------------------------------------------------A implantação da construção encontra-se toda em espaço urbano .-----É prevista a criação de dois
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.----------d.
Analise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo
73º-C do RMUE------------------------------------------------------O procedimento de legalização é procedido de vistoria prévia em
conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE. que tem
como objetivo apurar o estado geral de conservação da edificação, bem
como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que,
sobre a matéria, possa ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal
diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham
instrutoriamente o procedimento de legalização. --------------------A 4 de julho ultimo foi realizada vistoria previa ao procedimento de
legalização tendo sido verificado que não havia necessidade de serem
efetuadas obras de correção no imóvel de acordo com o retratadas no
auto de vistoria n.º44/2019.----------------------------------------4.
PARECER/CONCLUSÃO---------------------------------------------Face ao anteriormente citado verifica-se que :---------------------
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A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída 
O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano
diretor municipal, RMUE, RGEU e demais legislação em vigor.--------
Por vistoria realizada a 4 de julho foi constatado não haver
objeções à legalização da operação urbanística em causa.-----------5. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------Atendendo a todo o supra citado no ponto 3 da presente informação e
conclusão descrita no ponto 4 , sou a propor o deferimento do pedido
de legalização da operação urbanística de um prédio destinado a
habitação e anexo .-------------------------------------------------Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada
ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado
no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos
legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste
assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão
administrativo;----------------------------------------------------Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização dos imoveis acima identificados , o interessado deverá,
nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30
dias úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização,
instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito
regulamentar. Refira-se ainda que a emissão do titulo-autorização de
utilização com menção expressa que a ampliação foi sujeita ao
procedimento de legalização-ficará ainda condicionada ao pagamento das
correspondentes taxas municipais.-----------------------------------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 1124.63€ de acordo com mapa de medição
em anexo:----------------------------------------------------------Calculo do valor da taxa municipais-------------------------------- Cálculo das taxas administrativas-(TA)---------------------------Dado se tratar de legalização de uma operação urbanística, julga-se
salvo melhor opinião, que apesar de não haver lugar a titulo efetivo
de licença de edificação no entanto à data da sua construção a mesma
estaria sujeita a esse titulo e consequentemente
à liquidação de
taxas administrativas .---------------------------------------------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)
n.º 2 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo
b)
De 251 m2 a 500 m2
n.º 11 Anexos, , acresce ao valor referido em 1., por m2
TOTAL

61,20 €
89,05
1
€
38 1,02 €

89,05 €
38,76 €
189,01
€

- Cálculo das taxas de infraestruturas-(TI)-----------------------Taxa de infraestruturas urbanísticas (TI)
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QUADRO I

custos (C)
s/n larg.

C/m

Ci/m

C/m2

Ci/m-€ /m

Faixa de rodagem
- Granito (calçada à portuguesa)

13.08

4.75

62.13

REDE DE ÁGUA

1

21.61

21.61

REDE DE ESGOTOS
C - custo das obras existentes na via pública / m€/m
m - frente do terreno que confronta com a via
pública
Moradia unifamiliar - alínea a) do n.º 1 do artigo
24.º

1

34.12

34.12
117.86
28

T = C x m x 0,25

€825.02

T =

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU
Autorização de utilização

Un.

Taxa

Valor

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Secção IV EDIFICAÇÕES
Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO
Artigo 72.º Autorização de Utilização
n.º 1 Concessão de autorização de utilização (taxa
geral)
n.º 2 Para habitação, por fogo, acresce ao valor
referido no numero 1
n.º 6 Anexos e garagens ou lugares de aparcamento,
sendo construções autónomas contíguas, ou
inseridas, ou não, em processos referentes a
edificios identificados supra, acrescem, por
unidade de ocupação, aos valores fixados nos
numeros anteriores

1

28,95 €

28,95 €

1

11,10€

11,10 €

1

2,75 €

2,75 €

42,80 €

TOTAL
- Cálculo das taxas de vistorias TV
Vistorias -artigo 75º
Capítulo
II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Un.

Taxa

Valor

1

55,60 €

55,60 €

1

12,20 €

12,20 €

Secção IV EDIFICAÇÕES
Subsecção
V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO
Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização
n.º 1 Taxa geral para a realização de vistoria
n.º 2 Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação
2aº) habitalção unifamiliar

67,80 €

TOTAL

taxas
189,01 €
taxas
825.02€
taxas
42,80 €
taxas
67,80 €
Valor
1124 .63€

administrativas-TA
de
de

autorização
de

infraestruturas-TI
de

utilização
vistorias

TAU
TV
total

À
consideração superior.----------------------------------------Chaves, 9 de julho de 2019.----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
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competente despacho, 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 (Obras de alteração de uma habitação
unifamiliar e de construção de um anexo de apoio à mesma, sitos na
aldeia de Bobadela) 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 edifícios a que respeita, foram objecto de legalização.---DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.11. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CADUCIDADE DA
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO COLETIVA –
ANTEROS COMERCIAL, S.A. – LOTEAMENTO “A” DA QUINTA DA ESTAÇÃO, LOTE 1
– SANTA MARIA MAIOR - P.º 572/07, REQ.º 722/19 – INFORMAÇÃO DA DGOT,
DA ARQ.ª DORA VIDEIRA. ---------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1.
Introdução / Antecedentes-------------------------------------1.1. A empresa requerente acima referida, na qualidade proprietária
do Lote 1, do Loteamento A da Quinta da Estação titulada pelo Alvará
de Loteamento n.º 11/2001, solicitou, novamente que lhe “ (…) autorize
o alargamento do prazo para levantamento da Certidão e pagamento das
respetivas Taxas, por um período de 12 meses (…)” referente à emissão
da nova Comunicação Prévia, referente à construção de um edifício
destinado a habitação coletiva e comércio no referido lote;---1.2. Em 22 de junho de 2018 a empresa tinha já formulado um pedido de
prorrogação de prazo por mais seis meses, para liquidar as respetivas
taxas e requerer a emissão de certidão de uma nova Comunicação Prévia;1.3. Como nessa data ainda se encontrava a decorrer o prazo para
liquidar as taxas e requerer a referida Comunicação prévia, não se
entendeu por em causa qualquer prorrogação à emissão da referida
certidão;----------------------------------------------------------2.
Análise do Pedido / Proposta de decisão-----------------------2.1. De acordo com pedido agora formulado, cumpre informar que de
acordo com o n.º2 do artigo 71.º, entende-se indeferir o pedido
formulado através de requerimento n.º722/19 de 01 de abril de 2019,
propondo-se a caducidade do mesmo, considerando que foi ultrapassado
o prazo para liquidar as taxas devidas para o efeito, e emissão da
respetiva comunicação prévia;--------------------------------------2.2. De acordo com o articulado nos artigos 121.º e 122.º do CPA –
Código do Procedimento Administrativo, consagrado no DL 4/2015, de
07/01 a que se refere a audiência dos interessados, deverá o requerente
para o efeito, ser notificado para vir ao processo, por escrito, no
prazo de dez dias, dizer o que se lhe oferecer, sobre o assunto.-----------------------------------------------------------------------2.3. Mais se informa, que a empresa requerente pode sempre formular
novo pedido de Comunicação Prévia, liquidando as respetivas taxas e
apresentando para o efeito os elementos que não se encontrem válidos.À Consideração Superior---------------------------------------------
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Chaves, 09 de julho de 2019----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 10/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que, com fundamento no disposto nos
números e 2 e 5, do artigo 71.º, do Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação, seja superiormente proferido competente despacho, no
sentido de a Câmara municipal vir a adopta5r um projecto de decisão
administrativa conducente à declaração da comunicação prévia para a
realização da operação urbanística referida neste documento (Obras de
edificação de um edifício de habitação colectiva e comércio,
implantado no lote n.º 1, do loteamento titulado pelo alvará de
loteamento n.º 11/2001, localizado na Avenida Miguel Torga, em
Chaves), nos termos e para os efeitos preconizados no item “2. Análise
do Pedido/Proposta de Decisão”, desta peça escrita. Neste contexto,
dever-se-á, de seguida, notificar o requerente, nos termos e para os
efeitos do preceituado no Art.º 121º e seguintes, do Código do
Procedimento Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo
de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da
decisão acima anunciada.--------------------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.12. PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS
PELO ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO N.º 114/18 REFERENTES À
INSTALAÇÃO DE CONDUTA DUPLA DE GEOTERMIA - RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO
DE IMÓVEL DESTINADO A EMPREENDIMENTO TURÍSTICO (HOTEL)- GRANDE HOTEL
DE CHAVES - SERVIÇOS HOTELEIROS, LDA - RUA 25 DE ABRIL - SANTA MARIA
MAIOR – P.º 434/15, REQ.º 459/19 – INFORMAÇÃO DA DGOT, DA ENG.ª
CONCEIÇÃO REI. -----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------1.1-Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº
459/19, em 26-02-2019, referente ao processo nº 434/15, a promotora
tendo levado a efeito a abertura de uma vala para a instalação de
conduta dupla de geotermia, a
partir das Termas de Chaves para o
estabelecimento hoteleiro, Grande Hotel de Chaves, sito na rua 25 de
abril, trabalhos tituladas pelo Alvará de Ocupação de Domínio Público
nº 114/18, solicita a restituição da caução, prestada mediante
depósito em dinheiro no valor de € 104 436,11 (cento e quatro mil
quatrocentos e trinta e seis euros e onze cêntimos).----------------1.2-No
seguimento do despacho do Srº Vereador,
Responsável pela
Gestão Urbanística, Engº Victor Santos,
datado
de 23-05-2019, a
interessada apresenta sob o requerimento registado com o nº 1200/19,
de 11/06/2019, os seguintes elementos:------------------------------
Fotocópia do Alvará de Ocupação de Domínio Público nº 114/18.--
Declaração de Responsabilidade sobre a compatibilidade entre papel
e formato digital, a que se refere o ANEXO III do Regulamento Municipal
da Urbanização e da Edificação, publicitado em Diário da República, 2
ª Série – Nº 207 – 22 de outubro de 2015, como “ Regulamento nº
732/2015”.----------------------------------------------------------
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Traçado final da conduta dupla de geotermia, à escala 1/1000,
instalada desde o Grande Hotel de Chaves, até à Central Geotérmica (
percurso pela rua do Tabolado, Alameda do Tabolado, Espaço Verde
entre a Alameda do Tabolado e a rua Drº João Morais,
Espaço Verde
das Termas de Chaves até à Central Geotérmica).---------------------
Declaração do Autor do Projeto, para efeitos do disposto na alínea
c) do nº 1 do artigo 4º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo
do Domínio Público Municipal.---------------------------------------
Memória Descritiva e Justificativa.----------------------------
CD, de acordo com o artigo 13º do Regulamento Municipal da
Urbanização e da Edificação.----------------------------------------2-ANTECEDENTES-----------------------------------------------------2.1-No que diz respeito a antecedentes do presente pedido, a requerente
é titular das seguintes licenças-------------------------------------Alvará de Ocupação de Domínio Público Nº 114/18, titulando o
licenciamento para ocupação do espaço de domínio público para
instalação da conduta dupla, incluindo reposição de pavimentos
existentes, desde a actual Central Geotérmica, junto do balneário
Termal até ao Grande Hotel, situado na rua 25 de abril, na cidade de
Chaves (alteração à licença inicial, solicitada sob o requerimento nº
1327/18).-----------------------------------------------------------Deferimento do pedido de licenciamento solicitado sob o requerimento
nº 993/18, para ocupação do espaço de domínio público para instalação
da conduta dupla, referida no anterior parágrafo, em reunião do
Executivo de 1 de junho de 2018, sob proposta da INFORMAÇÃO Nº
766/SCOU/2018.-----------------------------------------------------2.2-Para garantia da execução das obras de urbanização tituladas pelos
alvará de Ocupação do Domínio Público Nº 81/18 e Nº 114/18,
foi
apresentada mediante depósito em numerário no valor de € 104 436,11
(cento e quatro mil quatrocentos e trinta e seis euros e onze
cêntimos), conforme documento de Receita Nº 2018/1/137, emitido em
05-06-2018.--------------------------------------------------------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
Decreto-Lei 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-Através dos n/ ofícios
com as referências
116/DOP/2019 e
118/DOP/2019, ambos datados de 04-07-2019, a sociedade por quotas,
Grande Hotel de Chaves, Lda e o director técnico das obras de
urbanização tituladas pelo Alvará de Ocupação de Domínio Público nº
114/18, tomaram conhecimento do dia para a realização da vistoria
técnica competente, respetivamente.---------------------------------4.2-Para efeito da receção provisória das obras de urbanização,
referentes à instalação da conduta dupla de água quente, tituladas
pelo Alvará de Ocupação do Domínio Público Nº 114/18, foi realizada
uma vistoria técnica às respectivas obras de urbanização, por uma
comissão, a que se refere o nº 2 do artigo 27º do Regulamento de Obras
e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, da qual
fez
parte, o representante da promotora e dois representantes da câmara
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municipal, a exercerem funções na Divisão de Obras Públicas, conforme
PROPOSTA12 Nº 1/DGOT-DOP/2019, de 12 de março de 2019, elaborada em
parceria pelos Chefes da
DGOT e DOP, Srº Engº João Carlos Botelho
Geraldes e Srª Engª Amélia Gonçalves Rodrigues, respectivamente.--5-PARECER----------------------------------------------------------5.1-Face ao solicitado, enquadrou-se o pedido da interessada,
solicitado sob o requerimento nº 459/19, no disposto no nº 1 do artigo
87º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, conjugado no
o nº 1 do artigo 27º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo
do Domínio Público Municipal .------------------------------------5.2-Atenta ao Auto de Recepção Provisória, o qual se reproduz na
presente informação técnica para todos os efeitos legais, conclui-se
que as obras de urbanização tituladas pelo Alvará de Ocupação de
Domínio Público Nº 114/18, serão passíveis de serem objeto de receção
provisória, a aprovação do Executivo do, Traçado final
da conduta
dupla de geotermia, à escala 1/1000, apresentado sob o requerimento
nº 1200/19, instalada desde o Grande Hotel de Chaves, até à Central
Geotérmica ( percurso pela rua do Tabolado, Alameda do Tabolado,
Espaço Verde entre a Alameda do Tabolado e a rua Drº João Morais,
Espaço Verde das Termas de Chaves até à Central Geotérmica).--------5.3-No processo consta o
AUTO DE VISTORIA, de 10-07-2019, emitido
pela
Divisão de Obras Públicas, com vista à redução da caução
prestada, mediante depósito em dinheiro, no valor de € 104 436,11
(cento e quatro mil quatrocentos e trinta e seis euros e onze
cêntimos), conforme documento de Receita Nº 2018/1/137, emitido em
05-06-2018, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 54º do DecretoLei nº 555/99, de 16 de dezembro, com posteriores alterações, conjugado
com o nº 2 do artigo 5º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo
do Domínio Público Municipal.---------------------------------------6-CONSIDERAÇÕES DAS PROPOSTAS DE DECISÃO----------------------------6.1-Considerando que, no processo, registado com o nº 434/15, consta
o AUTO DE VISTORIA, de 10 de julho de 2019, emitido pela Divisão
de Obras Públicas, com vista à
receção provisória
das obras de
urbanização, tituladas tituladas pelo Alvará de Ocupação do Domínio
Público Nº 114/18, constante no processo a folha nº 215. -----------6.2-Considerando ainda que a promotora carreou para o presente
processo os elementos referidos no item 1.2, da presente informação
técnica, referentes ao traçado final da conduta dupla de geotermia,
à escala 1/1000, instalada desde o Grande Hotel de Chaves, até à
Central Geotérmica ( percurso pela
rua
do
Tabolado, Alameda do
Tabolado, Espaço Verde entre a Alameda do Tabolado e a rua Drº João
Morais,
Espaço Verde das Termas de Chaves até à Central Geotérmica).
7-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:----------------------------------7.1-Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara,
propondo-se
ao Executivo que
sejam
praticadas
as seguintes
deliberações:------------------------------------------------------7.1.1-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, apresentado sob o
requerimento registado com o nº 1200/19, das obras de urbanização,
referentes a instalação da conduta dupla de água quente desde a actual
12

Presente em reunião de câmara de 18 de março de 2019. ------------
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Cental Geotérmica, junto ao Balneário Termal até ao Grande Hotel,
situado na rua 25 de abril, na cidade de Chaves.-------------------7.1.2-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, da conduta dupla de
água quente, com o percurso referido no anterior parágrafo.--------7.1.3-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
€ 10 443,61 ( dez mil quatrocentos e
quarenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos).------------------7.2-Neste contexto, propõe-se que o presente processo registado com o
nº434/15, seja encaminhado à Divisão de Gestão Financeira para a
libertação do montante de € 93 992,50 ( noventa e três mil novecentos
e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 90%
do valor de cálculo da caução, prestada em numerário, através do
Documento Receita
Nº 2018/1/137, constante no processo a folha nº
95.----------------------------------------------------------------7.3-Notificar a promotora, do teor das resoluções tomadas pelo
Executivo, relativamente ao pedido solicitado, bem como dar-lhe a
conhecer o teor da presente informação técnica e enviar o duplicado
do Auto de Vistoria, constante no processo a folha nº 215. --------À Consideração Superior--------------------------------------------Chaves, 15 de julho
de 2019--------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação, englobando o deferimento do pedido de recepção
provisória das obras de urbanização tituladas pelo alvará de ocupação
de espaço do domínio público n.º 114/18 (Referentes à implantação de
uma conduta dupla de geotermia, desde a central geotérmica do Balneário
Termal até ao Grande Hotel de Chaves, sito na Rua 25 de Abril, em
Chaves), bem como a aprovação do traçado final das referidas obras,
nos termos e para os efeitos propostos no item “7 – Propostas de
Decisão), deste documento.------------------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 15/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.13. CADUCIDADE DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2009 CONSTRUÇÕES
JOSÉ AVELINO, UNIPESSOAL, LDA. – LUGAR DA COVA DA MOURA, BAIRRO DAS
CAMPINAS, VILAR DE NANTES – P.º 7/07, REQ.º 1955/14 – INFORMAÇÃO DA
DGOT, DA ENG.ª CONCEIÇÃO REI. --------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-ANTECEDENTES-----------------------------------------------------1.1-Em reunião de câmara de 13-05-2019, sob proposta da INFORMAÇÃO Nº
581/SCOU/2019, o Executivo deliberou, no sentido de ser declarado o
alvará de loteamento nº 1/2009, o qual titulou o licenciamento da
operação de loteamento com obras de urbanização, que incidiram sobre

F. 84
_____________________

o prédio rústico, sito no lugar da Cova da Moura, inscrito na matriz
predial da freguesia de Vilar de Nantes sob o artigo 854º e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 1135/20090506,
encontra-se caducado, em virtude de a promotora não ter concluído as
obras de urbanização até 19 de agosto de 2016, pelo expresso na alínea
d) do nº 3 do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua
versão final.------------------------------------------------------1.2-Através do email dirigido
pelo Assistente Técnico,
Srº Bruno
Pereira,
no
dia
11
de
junho
de
2019,
à
interessada
«jrocharodrigues@sapo.pt », a mesma foi conhecedora da deliberação
referida no anterior parágrafo.-------------------------------------1.3-De facto, durante o período de Audiência dos Interessados,
concedida à empresa interessada, nos termos do artigo 121º do Código
de Procedimento Administrativo, a mesma não esgrimiu quaisquer
argumentos na tentativa de contrariar o sentido de decisão
“
Caducidade do Alvará de Loteamento nº 1/2009”, em virtude de a
promotora não ter concluído as obras de urbanização até 19 de agosto
de 2016, pelo expresso na alínea d) do nº 3 do artigo 71º do DecretoLei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações.----------------2-PROPOSTA---------------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
e demais legislação supra referida, tomo a liberdade de sugerir que
seja adotada a seguinte estratégia procedimental:------------------2.1-Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara,
propondo-se ao Executivo, que seja praticada decisão pelo Executivo,
de forma a tornar definitiva a caducidade do alvará de loteamento nº
1/2009, por não conclusão das obras de urbanização”,
expedindo-se
para o efeito a competente notificação à luz do Código de Procedimento
Administrativa.----------------------------------------------------À Consideração Superior--------------------------------------------Chaves, 10 de julho
de 2019--------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 15/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito expressos na
presente informação, sou a propor que, com base no disposto na alínea
d), do n.º 3 e no n.º 5, do artigo 71.º, do Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação, seja superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação conducente à declaração de caducidade da licença para
a realização da operação de loteamento titulada pelo alvará de
licenciamento de operação de loteamento n.º 1/2009, nos termos e para
os efeitos preconizados no item “2 – Proposta”, deste documento.----DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 15/07/2019.-----------------------------------------------À Reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3.14. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – PEDRO MIGUEL SANTOS
MONTEIRO – RUA DOS PASSADOUROS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA
CRUZ/TRINDADE - P.º 374/19, REQ.º 1014/19 – INFORMAÇÃO DA DGOT, DA
ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA.----------------------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1 A coberto do requerimento, com registo de entrada nos serviços
da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território nº1093/19, datado de
23/05/2019, no âmbito do processo nº374/19, o requerente veio
apresentar novos elementos de forma a esclarecer o item 5. da nossa
informação n.º 0827/SCOU/2019 de 20/05/2019, tendo em vista o
destaque de uma parcela, do prédio rústico a seguir identificado e
emitir a respetiva certidão, em conformidade com o estabelecido no
artigo 6.º, do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua última
versão, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação,
RJUE e nos termos do
artigo 19.º 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.-------------------------------------------------1.2 Requereu, através do requerimento n.º 1314/16, datado de
02/07/2019 a junção dos seguintes elementos: -----------------------CD, acompanhado de declaração subscrita pelo autor do pedido,
atestando que os dois formatos, papel e digital, apresentam a mesma
informação, em conformidade com o Anexo III do RMUE;----------------Planta de destaque, rectificada.------------------------------------2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves,
CCRP, apresentada, descreve o prédio rústico, situado em Horta dos
Passadouros, composto de terra de cultivo, árvores de fruto e lameiro,
com a área total de 5235m2 e a área descoberta de 5235 m2, descrito
sob o n.º1703/19950523, da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade
e Sanjurge, artigo matricial n.º 2448, confrontando do Norte de norte
com Manuel dos Santos, de nascente com rua dos Passadouros, de sul
com Junta de freguesia e de poente com Rua Dr. Almeida Carvalho.----3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------3.1 Nas disposições do Plano Diretor Municipal----------------------Recorrendo, com as devidas ressalvas a Tecnologias de Comunicação e
Informação, e fazendo a sobreposição do levantamento georreferenciado,
apresentado pelo requerente sobre o raster da carta de ordenamento do
PDM, folha 34A, à escala1:10000, verificamos que o prédio se encontra
inserido em espaços da Classe 1 - urbanos e urbanizáveis, na categoria
1.1 – cidade de Chaves, como se pode constatar no extrato das plantas
de ordenamento dos planos municipais de ordenamento do território
vigentes à escala de 1:10000, com a indicação da pretensão, apresentado
pelo interessado.--------------------------------------------------Segundo a planta de condicionantes, do PDM de Chaves, folha nº34A,
sobre o terreno do interessado impende uma servidão administrativa de
utilidade pública, consubstanciada em leitos dos cursos de água e suas
margens com uma largura de 10m.-------------------------------------3.2 No Regime Jurídico----------------------------------------------A operação de destaque enquadra-se na disposição constante do número
4, do artigo 6.º(13), do RJUE. De acordo com o definido nos números
13

Artigo 6.º - Isenção de controlo prévio -------------------------1 — Sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º,
estão isentas de controlo prévio: ----------------------------------4 — Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de
prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão
isentos de licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque
confrontem com arruamentos públicos. --------------------------------
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4, 6 e 8 deste artigo, é condição da mesma que, as duas parcelas
resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos e na área
correspondente ao prédio originário, não seja efetuado mais do que um
destaque no prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior,
assim como, sejam respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais,
intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de
servições ou restrições de utilidade pública, etc. -----------------4. CONSULTAS A ENTIDADES EXTERNAS-----------------------------------A pavimentação exterior, foi objeto de parecer técnico dos serviços
da Agência Portuguesa do Ambiente – APA, enviado em 29/04/20197, o
qual é favorável condicionado ao cumprimento de condições, expressas
no referido parecer (anexo à presente informação).------------------5. PARECERES INTERNOS ----------------------------------------------Tendo em consideração que o interessado alegou a realização de uma
reunião realizada no passado dia 05 de abril do corrente ano, com
Técnicos responsáveis do Município, foram solicitados
pareceres
internos, à Técnica Superior, Arquiteta Ana Isabel do Sector de Planos
Municipais de Ordenamento do Território, SPMOT, da Divisão de Gestão
e Ordenamento do Território e ao Chefe da Divisão de Projetos e
5 — Nas áreas situadas fora dos perímetros urbanos, os atos a que se
refere o número anterior estão isentos de licença quando,
cumulativamente, se mostrem cumpridas as seguintes condições: ------a) Na parcela destacada só seja construído edifício que se destine
exclusivamente a fins habitacionais e que não tenha mais de dois
fogos;-------------------------------------------------------------b) Na parcela restante se respeite a área mínima fixada no projeto de
intervenção em espaço rural em vigor ou, quando aquele não exista, a
área de unidade de cultura fixada nos termos da lei geral para a região
respetiva. --------------------------------------------------------6 — Nos casos referidos nos n.os 4 e 5 não é permitido efetuar na área
correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí
referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque
anterior. ---------------------------------------------------------7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não
fracionamento previstos nos n.os 5 e 6 devem ser inscritos no registo
predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode
ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas
parcelas. ---------------------------------------------------------8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações
urbanísticas nele previstas da observância das normas legais e
regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos
municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território,
de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas
de construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a
obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto
-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da
Reserva Agrícola Nacional. -----------------------------------------9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da
verificação dos requisitos do destaque constitui documento bastante
para efeitos de registo predial da parcela destacada. --------------10 — Os atos que tenham por efeito o destaque de parcela com descrição
predial que se situe em perímetro urbano e fora deste devem observar
o disposto nos n.os 4 ou 5, consoante a localização da parcela a
destacar, ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste,
consoante a localização da área maior. ------------------------------
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Mobilidade, DPM, Eng.º Abel Peixoto, presentes na referida reunião,
no sentido de se pronunciarem sobre os pontos 1, 2 e 3 da memória
descritiva e Justificativa e peças desenhadas constantes do presente
processo,
designadamente
peças
desenhadas
intituladas
Planta
topografia – parcela a destacar”, à escala 1/500.-------------------6.1 O SPMOT, em 31/05/2019, emitiu um parecer (Informação n.º
21/SPMOT/2019), do qual se extai do seu ponto 4.“alguma inquietação
sobre a configuração das parcelas e sobre a exiguidade das suas
confrontações com a Rua dos Passadouros (particularmente da parcela
sobrante, cuja confrontação parcial com esta rua tem a natureza de
mero acesso”, sendo que “o pressuposto de confrontação com arruamento
público é em princípio, garantia contra o povoamento disperso, contra
o indesejado encravamento de parcelas de terreno e joga a favor da
proximidade ás infraestruturas coletivas, designadamente às redes de
abastecimento de água, de energia elétrica ou de drenagem de águas
residuais”---------------------------------------------------------6.2. Por leitura do parecer emitido pela DPM, em 06/06/2019,
(Informação n.º 182/DPM/2019) extrai-se que a pretensão foi elaborada
nos termos acordados com os Técnicos Responsáveis do Município. ----Os referidos pareceres/informações encontram-se em anexo à presente
informação.--------------------------------------------------------6. ANÁLISE DA PRETENSÃO -------------------------------------------Pretende o requerente que lhe seja autorizado o destaque de uma parcela
de terreno, “Parcela a destacar”, com a área de 3276,00 m2, ao terreno
com a área total de 5235,00m2, sito no local acima referido. -------A pretensão em análise tem por objetivo o destaque de uma parcela de
terreno com a área de 3276,00m2(14), a qual se localiza em Classe1 espaços urbanos e urbanizáveis, isto é, a parcela a destacar se situa
dentro do perímetro urbano. ----------------------------------------À luz do disposto no citado nº4, do artigo 6.º, do RJUE, os atos que
tenham por efeito o destaque de uma única parcela, nas circunstâncias
antes enunciadas, estão isentos de licença desde que as duas parcelas
resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. Da
leitura da Certidão da Conservatória do Registo Predial podemos dizer
que não está inscrito qualquer ónus de não fracionamento à menos de
10 anos, bem como, terão que ser respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos
municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território,
de servições ou restrições de utilidade pública, etc. --------------Os pareceres internos, nomeadamente o ponto 4., da informação,
Informação n.º 21/SPMOT/2019, datada de 31/05/2019,
pese embora
introduzir considerações muito importantes na apreciação deste pedido,
contudo, salvo melhor opinião não serve como fundamento, para a
inviabilizar a pretensão.-------------------------------------------7. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------7.1 Face ao acima exposto, salvo melhor opinião, sou de parecer que o
pedido reúne os requisitos necessários à execução do destaque, em
virtude de se cumprir a condição expressa no ponto n.º4, do artigo
6.º, do RJUE, uma vez que as duas parcelas resultantes do destaque
confrontam com arruamento público. -------------------------------14

de um prédio rústico, com uma área total de 5235m2, situado em Horta
dos Pousadouros, descrito na Conservatória do registo Predial sob o
nº1703/19950523,
inscrito
na
matriz
da
freguesia
de
Santa
Cruz/Trindade e Sanjurge sob o artigo nº2448 ------------------------
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7.2. Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com
o nº 374/19, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o
executivo delibere adotar um projeto de decisão de deferimento do
destaque pretendido, identificando-se duas parcelas fisicamente
separadas e caracterizadas pelos seguintes elementos:---------------
A “parcela a destacar”, com a área de 3276,00 m2, confronta a
norte com Pedro Miguel dos Santos Monteiro, ora requerente, a nascente
com Rua dos Passadouros, a sul com Junta de freguesia e a poente com
Rua Dr. Artur Almeida Carvalho. Prevê-se na parcela a destacar uma
área de implantação de 324,00m2 e uma área bruta de construção até
324,00m2;-----------------------------------------------------------
A “parcela sobrante”, com a área de 1872,00 m2, confronta a norte
com Manuel dos Santos, a nascente com Rua dos Passadouros, a sul com
Pedro Miguel dos Santos Monteiro, ora requerente e a poente com Rua
dos Passadouros. Prevê-se na parcela sobrante uma área de implantação
de 216,00m2 e uma área bruta de construção até 216,00m2, -----------
Refira-se que o condicionamento do ónus do não fracionamento a
que se refere o n.º 6, do artigo 6.º do RJUE, deverá ser inscrito no
Registo Predial sobre as parcelas resultantes do destaque; ---------O destaque da parcela não isenta, na realização de operações
urbanísticas da observância das normas legais e regulamentares
aplicáveis, designadamente as constantes dos planos municipais ou
especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições
administrativas ou de utilidade pública.---------------------------7.3 Mais se refere, com base no parecer da SPMOT, de 30/05/2019, em
futuras pretensões ficam os promotores obrigados de garantir os ramais
hidráulicos, elétricos, infraestruturas viárias e quaisquer trabalhos
necessários
a
intercetar
as
infraestruturas
coletivas,
ou
eventualmente terão de garantir a obtenção de água potável, energia
elétrica, a eficaz eliminação de esgotos e acesso automóvel, ás
construções, sem prejuízo para terceiros, mediante a apresentação das
autorizações e licenças legalmente exigíveis e dos projetos técnicos
necessários, sendo da responsabilidade e encargo do proprietário, a
realização das respetivas obras, e por último, se for possível definir
um alinhamento dominante, deverão as pretensões respeitar os
alinhamentos e recuos dominantes existentes e a manter na frente urbana
em que se inserem as futuras pretensões. ---------------------------7.4 Na planta de implantação à escala de 1/200, com a delimitação e
indicando a parcela destacada, a parcela sobrante, as áreas respetivas
e as edificações, existe também a referência expressa da área de
cedência ao domínio público municipal.------------------------------À
consideração
superior.----------------------------------------Chaves, 05 de julho de 2019-----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09/07/2019:-------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação, consubstanciando o deferimento do pedido de emissão
de certidão comprovativa de que o acto que terá por efeito o destaque
da parcela do prédio requerido pelo interessado, está isento de
licença, uma vez que se mostra cumprido o requisito legal estipulado
no número 4, do Artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na sua redacção actual.-----------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 16/07/2019.------------------------------------------------
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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. Notifique-se. --------------------------------------------VI
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1-

URBANIZAÇÃO

1.1. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO
DO CENTRO MULTIUSOS (PARA 2.13) - RELATÓRIO FINAL. -----------------Foi presente a informação nº 210/2019, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento --------------------------------------------------A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário
da Republica, 2ª. Série, nº 96, de 20 de maio de 2019 concurso público,
tendo
como
objetivo
a
adjudicação
da
empreitada
designada
“Reabilitação do Edifício do Cineteatro de Chaves para instalação do
Centro Multiusos (PARA 2.13)”. -------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da
empreitada à empresa “J. da Silva Faria, Lda.” pelo valor 1.657.920,99
€ (Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte
euros e noventa e nove cêntimos), IVA não incluído. ----------------Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e
esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada
de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestões
quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo
relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de
facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo
camarário que delibere no sentido de: ------------------------------1.
Aprovação do relatório final da empreitada “Reabilitação do
Edifício do Cineteatro de Chaves para instalação do Centro Multiusos
(PARA 2.13)”; ------------------------------------------------------2.
A adjudicação da empreitada à empresa, “J. da Silva Faria, Lda.”
pelo valor 1.657.920,99 € (Um milhão, seiscentos e cinquenta e sete
mil, novecentos e vinte euros e noventa e nove cêntimos), IVA não
incluído, com um prazo de execução de 400 dias, remetendo-se o mesmo
relatório final à entidade competente para autorizar despesa, no caso,
a Câmara Municipal. ------------------------------------------------De salientar que o valor total da proposta (1.757.396,25 €) tem
enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos
de
Gestão
Financeira
em
vigor
no
objetivo
2.5.1.
0102/07010307/0105/2019 I 12, sendo a previsão de execução financeira
para o ano de 2019, no valor de 350.000,00€ e para o ano de 2020 no
valor de 1.407.396,25€; --------------------------------------------3.Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do
CCP, a nomeação da Sr.ª Eng.ª Madalena Branco, como gestor do contrato,
com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e
elaborar o relatório de avaliação no final de obra; -----------------
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4. A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das
disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e
do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------5. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, se remeta o procedimento ao Gabinete de Notariado e
Expropriações, com vista à celebração do respetivo contrato com o
adjudicatário. ----------------------------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Publicas, 15 de julho de 2019 ---------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ----------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO CONTRATO PARA “REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE
CHAVES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO MULTIUSOS (PARA 2.13)” -----------No dia …… de ………… de 2019, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos
Paços do Concelho, celebram o presente contrato de execução de
empreitada pelo preço contratual de € 1.657 920,99 (um milhão,
seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte euros e noventa
e nove cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos
do disposto no Código dos Contratos Públicos: ---------------------Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de
Pessoa Coletiva de Direito Público N.º 501 205 551, com sede em Chaves,
neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal,
Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho
de Chave, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho,
Praça de Camões, em Chaves. ---------------------------------------E -----------------------------------------------------------------Como Segundo Contratante, J. da Silva Faria, Lda., com sede ……………..,
Pessoa Coletiva n.º …………., com o mesmo número de matricula na
Conservatória do Registo Comercial de ………………., titular do Alvará de
Empreiteiro de Obras Públicas n.º ……………….., com o capital social de
…………………. euros, legalmente representada por …...................,
natural da freguesia de ……………… e concelho de …………………, residente em
………………., titular do Cartão do Cidadão n.º ……….., válido até …………., na
qualidade de ……………., conforme poderes constantes em ……………, documento
que fica arquivado em anexo ao presente contrato. -----------------Cláusula 1.ª ------------------------------------------------------(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada
“Reabilitação do Edifício do Cineteatro de Chaves para instalação do
Centro Multiusos (PARA 2.13)”, pelo preço de € 1.657 920,99 (um milhão,
seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte euros e noventa
e nove cêntimos), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------2. A presente empreitada, foi adjudicada, pelo primeiro contratante
ao segundo contratante, e aprovada a respetiva minuta do contrato, por
deliberação camarária do dia ……………………………, em conformidade com o
Projeto de Execução, Programa de Procedimento, Caderno de Encargos,
Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados por
deliberação camarária do dia 13/05/2019, nos termos da proposta
apresentada pelo segundo contratante, bem como lista de preços
unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente
reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. ---Cláusula 2.ª-------------------------------------------------------(Prazo de Execução) ------------------------------------------------
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1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 400
(quatrocentos) dias, a contar da data do auto de consignação dos
trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a
contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo
contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída
dentro do citado prazo. -------------------------------------------2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior,
deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança
e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da
consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo
362.º, do CCP. ----------------------------------------------------3. A produção de efeitos do presente contrato, terá início após a
obtenção do Visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 4, do artigo
45.º, da LOPTC, na redação da Lei n.º 61/2011, de 7 de dezembro.---Cláusula 3.ª-------------------------------------------------------(Prazo de Garantia)------------------------------------------------1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de
defeitos: ---------------------------------------------------------a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais; ------------------------------------------------------b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
não estruturais ou instalações técnicas; --------------------------c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à
obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de
garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável
a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra. -------------------------------------------------------------3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos
de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
depreciação normais, consequentes da sua utilização para os fins a que
se destina. ---------------------------------------------------Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------(Pagamentos) ------------------------------------------------------1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma
periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições
mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26.ª do Caderno de Encargos
da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª
do mesmo Caderno. -------------------------------------------------2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a
apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------(Revisão de Preços) -----------------------------------------------1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio
durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto
do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. -----------------------2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F07 –
Reabilitação profunda de edifícios – publicada no despacho n.º
1592/2004 (2.ª série), a 8 de janeiro. ----------------------------3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem
da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de
trabalhos. --------------------------------------------------------Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------(Cabimento e Compromisso) -----------------------------------------1- A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento
do primeiro contratante, tendo o encargo resultante deste contrato
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cabimento na rubrica com a seguinte classificação: Económica: ………; CAB
n.º ……………, de ………………; ---------------------------------------------2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso
n.º ……………, de …………., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo
9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.
Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo
Contratante) ------------------------------------------------------Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante
presta a favor do primeiro contratante ………………., no valor de € …………..
(………………………….), correspondendo a …….% do valor dos trabalhos objeto do
presente contrato, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 89.º,
do CCP. -----------------------------------------------------------Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A,
do CCP, foi designado, como gestor do contrato, ………………………………, da
………………………, mediante deliberação camarária do passado dia …… de …………..
de 2019, com a função de acompanhar permanentemente a execução do
contrato e elaborar o relatório de avaliação, no final da obra. ----Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------(Foro Competente) -------------------------------------------------Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica
estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------Cláusula 10.ª -----------------------------------------------------(Prevalência) -----------------------------------------------------1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada,
as expressas no contrato, no Caderno de Encargos, Plano de Segurança
e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo segundo contratante.
2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de
encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo
contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos
do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------Cláusula 11.ª -----------------------------------------------------(Legislação aplicável) --------------------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o
disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. Cláusula 12.ª -----------------------------------------------------(Regulamento geral de proteção de dados) --------------------------Parta efeitos do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados
(EU 2016/679 do P.E. e do Conselho de vinte e sete de abril (RGPD), e
depois de previamente informados acerca do conteúdo do RGPD, os
contratantes prestam expressamente o seu consentimento à incorporação
e tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros e documentos
utilizados neste Município. ---------------------------------------Cláusula 13.ª -----------------------------------------------------(Disposições finais) ----------------------------------------------1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão
efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o
processamento das despesas públicas; ------------------------------2 – O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato
foi autorizado por deliberação do ………………, do passado dia ………………; ----
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3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato
foi adjudicado por deliberação do ……………….. do passado dia ………………; --4 – A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do
……………….. do passado dia …………………; ----------------------------------5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente
contrato; ---------------------------------------------------------6 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: ………………………………………----O Primeiro Contratante: -------------------------------------------O Segundo Contratante: --------------------------------------------Contrato n.º …/19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.16. -------------------------------------------------------À Reunião do executivo municipal para deliberação. ----------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.2. “ADUTORA PARQUE EMPRESARIAL- VILELA SECA E REMODELAÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE VILELA SECA” – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES. ---------------Foi presente a informação nº 212/2019, 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 139 de 21 de julho de 2016,
concurso público tendo como objeto a adjudicação da empreitada
designada “Adutora Parque empresarial – Vilela Seca e Remodelação do
Reservatório de Vilela Seca”. --------------------------------------2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 30 de setembro de 2016, o Município de Chaves
adjudicou à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E
OBRAS PUBLICAS, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 4 de
novembro de 2016. --------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 226 315,00 € (duzentos e
vinte e seis mil trezentos e quinze euros), acrescido do valor do
I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar: -----------------•
Prazo de execução da obra: 150 dias ---------------------------•
A consignação da obra foi em 21/11/2016 -----------------------•
A aprovação do PSS foi em 10/01/2017 --------------------------5. De acordo com a deliberação camararia tomada em reunião ordinária,
do dia 2 de novembro de 2017, foram aprovados Trabalhos a menos, no
valor de 9.214,44€, de acordo com a informação nº252/2017, de 6 de
outubro de 2017. ---------------------------------------------------6. A receção provisória ocorreu no dia 8 setembro de 2017. -------7. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatório
apresentou a garantia bancária nº N00401621, emitida pelo Novo Banco,
S.A., no valor de 22 631,50€, correspondendo a 10% do valor dos
trabalhos objeto do presente contrato e foi deduzida a percentagem de
5% em cada auto de medição, porque o valor da proposta é um valor
anormalmente baixo (o valor do contrato é inferior ao valor da base,
em mais de 10%). ---------------------------------------------------II – Fundamentação --------------------------------------------------
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1. A entidade executante através de ofício que deu entrada nos
serviços administrativos do Município de Chaves com o registo n.º 2502
de 19/03/2019, vem solicitar a liberação de 30% do valor da garantia,
visto já ter decorrido o primeiro ano do prazo de garantia da obra. 2. Face ao exposto, a fiscalização efetuou uma visita ao local onde
se executaram os trabalhos, no dia 28/06/2019, verificando-se não
haver anomalias e que os trabalhos se encontram executados em
conformidade com as boas praticas de execução. ---------------------3. Visto já ter decorrido um ano após a data da receção provisória
da obra, não se vê qualquer inconveniente na redução, em 30% do valor
total da garantia bancária, no valor de 6.789,45€ e na restituição de
30% do valor total retido nos autos de medição, no valor de 3.256,51€,
de acordo com o estabelecido na alínea a) do ponto 5 do artigo 295º
do CCP e conforme o seguinte: --------------------------------------4. ----------------------------------------------------------------Autos

Valor dos Autos

Retenção nos autos (5%)

1
2
3
4
5
6
TOTAL

20.672,62 €
23.995,10€
11.209,85€
40.323,15€
80.649,55€
40.250,29€
217.100,56 €

1.033,63€
1.199,76€
560,49€
2.016,16€
4.032,48€
2.012,51€
10.855,03 €

Valor do Contrato

Valor da retenção (5%)

Liberação do Valor Retido

226.315,00 €

10.855,03€

Valor do Contrato

Garantia Bancária N00401621
(10% do valor contratual)

226.315,00€

22.631,50€

1º ano, 30%

3.256,51€

Liberação do Valor da Garantia
1º ano, 30%

6.789,45€

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito
enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido
do requerente, pelo que se propõe a adoção do seguinte procedimento:
1. Levar a presente informação à próxima reunião de câmara, de modo
a que superiormente seja pronunciada decisão conducente, ao
deferimento da autorização e restituição, das referidas garantias; -2. Caso a proposta venha a merecer aprovação por parte do órgão
executivo, que seja autorizada a redução da Garantia bancária nº
N00401621, emitida pelo Novo Banco, S.A., no valor de 6.789,45€ e que
seja enviada a presente informação à divisão de Gestão Financeira, a
fim de ser restituído ao empreiteiro, o valor de 3.256,51€; --------3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por parte do
órgão executivo, comunicar a mesma à entidade executante. ----------Divisão Obras Publicas 9 de julho de 2019 --------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Madalena Branco) --------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ENG.ª AMÉLIA RODRIGUES,
DE 2019.07.10. -----------------------------------------------------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
2019.07.11. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação
quanto ao proposto. ------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.3. QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA MARGEM DIREITA, ENTRE O JARDIM
DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2019.
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 02/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, S.A., no valor de 52.018,75 €, IVA não incluído, que se dá
aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.16. -------------------------------------------------------À Reunião do executivo municipal para aprovação. -------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 52.018,75
(Cinquenta e dois mil e dezoito euros e setenta e cinco cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.4. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO
BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1
E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS). -----Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 05/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, no valor de 9.438,22 €, IVA não incluído, que se dá aqui por
integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -----------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.16. -------------------------------------------------------À Reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.438,22
(nove mil, quatrocentos e trinta e oito euros e vinte e dois cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.5. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO
BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1
E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). –
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 06/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, no valor de 36.540,90 €, IVA não incluído, que se dá aqui
por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.16. -------------------------------------------------------À Reunião do executivo municipal. ----------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 36.540,90
(Trinta e seis mil, quinhentos e quarenta euros e noventa cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.6. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ
CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E

F. 96
_____________________

AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE
MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS). ----------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 11/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 17.494,63 €, IVA não
incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os
efeitos legais. ----------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.17. -------------------------------------------------------À Reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 17.494,63
(Dezassete mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e sessenta e
três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------1.7. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ
CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E
AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE
MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS). ------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 12/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 13.654,81 €,
IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para
todos os efeitos legais. -------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.17. -------------------------------------------------------À Reunião do executivo municipal para aprovação e deliberação. -----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.654,81
(Treze mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e um
cêntimo), 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 - MAIO 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES.
INFORMAÇÃO Nº 140/DAR/2019. ----------------------------------------Foi presente a informação nº140/DAR/2019, identificada em epígrafe,
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—
I – Enquadramento---------------------------------------------------Através de fatura nº 17119/00108 de 30 de abril 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
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“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana
do Concelho de Chaves”.---------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá
lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos,
do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em
relação à unidade”.-------------------------------------------------2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de
resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar
como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais,
será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de
6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:S — Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------S° — Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------Ga — Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão-----------------Gao _ Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------lp — Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão----lp° —Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite para
a entrega das propostas.--------------------------------------------3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de
atualização para maio de 2019 é o constante dos cálculos seguintes:-Ct
(mai
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

mai/19

Preço
Unit.
Rev.
Preços

Valor Total
Rev. Preços

Diferença

Revisão Preços - mai/19

Recolha e Tratamento
RSU’s

1
174,56

30,78€

36
152,96€

32,46€

38 126,22€

1 973,26€

Recolha Monstros

5

79,59€

397,95€

83,94€

419,70€

21,75€

Dif. Total Rev. Preços
mai/19

1 995,01€

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 maio de 2019 e respetivo valor de revisão
de preço a faturar (1 995,01€).-------------------------------------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
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Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia
Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------À consideração Superior.-------------------------------------------Chaves, 24 de junho de 2019----------------------------------------(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG.º DELMAR
FERNANDES, DE 2019.06.24. ------------------------------------------Concordo. À consideração superior. ---------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE INTERVENÇÃO, ENGº VICTOR
SANTOS, DE 2019.06.27. --------------------------------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO Nº 96/DAR/2019. ---------Foi presente a informação nº96/DAR/2019, identificada em epígrafe,
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—
I– Justificação----------------------------------------------------Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 03 de Abril de 2019, um
pedido em nome de Antero Augusto Coelho Borges, contribuinte
nº196904420, a solicitar o pagamento em prestações, de uma divida
contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água,
recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos.--------------A 17 de Abril de 2019, através da informação 81/DAR/2019, solicitouse o pagamento em prestações da fatura nº0000792017/0003001468, no
valor de 6.252,46€.-------------------------------------------------Por deliberação praticada pelo órgão executivo em sede de reunião
realizada no dia 29 de Abril de 2019, veio a ser aprovado o plano de
pagamento em prestações, acima referido.----------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------Não obstento a aprovação do plano pelo executivo municipal, por lapso
gerado pelo sistema informático de gestão de águas – programa Cloud –
veio a divida em causa, a transitar, indevidamente, para a fase de
execução fiscal.---------------------------------------------------Tratando-se de um mero lapso, provocado, como se viu, pelo sistema
informático, impõe-se a correção do mesmo, consubstanciada na
existência do processo de execução fiscal, entretanto, instaurado.--III – Proposta------------------------------------------------------Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima enunciadas,
tomo a liberdade de sugerir a adocão da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a)
Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente
divisão administrativa, consubstanciada na extinção do processo de
execução fiscal em causa, considerando que, no caso individual e
concreto, á data de instauração de tal processo não se encontravam
reunidos todos os pressupostos legalmente exigidos para a sua
instauração;-------------------------------------------------------b)
Sequencialmente, dever-se-á dar conhecimento do teor da
deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão
executivo municipal, aos serviços municipais responsáveis pela
condução de processos de execução fiscal em curso nesta Autarquia
Local, em vista a que os mesmos encetem as diligências tendentes à
operacionalização de tal deliberação;--------------------------------
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c)
Simultaneamente, dever-se-á notificar o interessado, nos termos
do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser
proferida sobre a matéria ora em apreciação.------------------------É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto.--------Chaves, 09 de julho de 2019-----------------------------------------O Chefe de Divisão--------------------------------------------------(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE INTERVENÇÃO, ENGº VICTOR
SANTOS, DE 2019.07.10. ---------------------------------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------

IX
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS
X
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS
1. CONCURSO PÚBLICO Nº. 5/SC/2019: “FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS
ALUNOS DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2019/2020”.
INFORMAÇÃO/DDSC – Nº. 128 – SE Nº 44 /2019. PARA RATIFICAÇÃO. ------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- Prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas, nos
termos do disposto no nº.1, do artigo 64º do Código dos Contratos
Públicos ----------------------------------------------------------I – Enquadramento: -------------------------------------------------1. No sentido de dar cumprimento às atribuições que estão cometidas
ao Município em matéria de fornecimento de refeições aos alunos do 1º
Ciclo e da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2019/2020, foi
aberto, por nove dias consecutivos, o concurso público nº. 5/SC/2019,
publicado no Diário da República nº. 120, Série II, dia 26 de junho
de 2019. ----------------------------------------------------------2.
Considerando que, de acordo com o nº. 1 do artigo 50º do CCP,
o prazo para os pedidos de esclarecimentos termina no fim do primeiro
terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, neste caso
em concreto, dia 29 de junho (sábado). ----------------------------3. Considerando que, ao abrigo da norma referida, as empresas
interessadas, UNISELF – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados,
SA, e EUREST (PORTUGAL) – Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda.,
apresentaram, dentro do prazo, legalmente fixado sobre a matéria,
“pedido de esclarecimento” de algumas normas das peças do
procedimento. -----------------------------------------------------4. Considerando que, no estrito cumprimento do nº. 5, do artigo
referido, o prazo para publicação dos esclarecimentos na plataforma
eletrónica termina no fim do segundo terço do prazo fixado para a
apresentação das propostas, neste caso em concreto, dia 02 de julho
(terça). ----------------------------------------------------------5. Considerando que, o prazo referido, por motivos de serviço não pode
ser cumprido. -----------------------------------------------------II – Prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas ----
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6.
Considerando que, o não cumprimento do prazo está previsto no nº
1 do artigo 64º do CCP: “Quando as rectificaçãos ou os esclarecimentos
previstos no artigo 50º sejam comunicados para além do prazo
estabelecido para o efeito, o prazo fixado para apresentação das
propostas deve ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao
do atraso verificado”. --------------------------------------------7.
Considerando que, o prazo para apresentação das propostas,
termina no próximo dia 05 (sexta) do corrente. ---------------------8.
Considerando que, a decisão da prorrogação do prazo referido,
nos termos do nº. 4, do artigo 64º do CCP, cabe ao órgão da autarquia
local com competência para contratar, neste caso individual e
concreto, a Câmara Municipal, propõe-se que o prazo de apresentação
das propostas seja prorrogado por mais 8 dias. --------------------III – Da proposta em sentido estrito: ------------------------------9.
Considerando a urgência associada à emissão de tal decisão, nos
termos, anteriores, configurados, e indispensável à abertura das
propostas para que em tempo oportuno, se adjudique a prestação de
serviços em causa. ------------------------------------------------10. Considerando que, nos termos do disposto no nº. 3, do artigo 35º,
do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, pode, o Presidente da
Câmara, em circunstâncias excecionais e, no caso, por motivo de
urgência, não sendo possível reunir, extraordinariamente a Câmara
Municipal, praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os
mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua
prática, sob pena de anulabilidade. -------------------------------11. Considerando que, e na situação individual e concreta, em
apreciação, em face da necessidade de, com caráter de urgência, ser
publicado em diário da república, a prorrogação mencionada. --------12. Neste contexto, partindo do quadro legal, acima, mencionado, tomo
a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia de atuação: -a)
Aprovar a proposta do júri do procedimento, que se anexa, quanto
aos esclarecimentos solicitados e erros e omissões resolvidos. -----b)
Que o Presidente da Câmara pratique despacho no sentido de
reconhecer, na situação individual e concreta, em apreço, a
prorrogação mencionada. -------------------------------------------c)
Que o presente despacho seja obtido de ratificação, em sede de
próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, nos termos do disposto
no nº. 3, do artigo 35º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
d)
Que todos os concorrentes, incluindo os que já efetivaram a sua
proposta na plataforma eletrónica de contratação pública utilizada,
sejam notificados do presente despacho de prorrogação. -------------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 04 de julho de 2019 ----------------------------------------O Coordenador Técnico, ---------------------------------------------(José Carlos dos Santos Silva) -------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL,
ENG. CARLOS FRANÇA DE 04/07/2019. ----------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.04. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. Proceda-se conforme proposto. --------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 04.07.2019. -----------2. PROCEDIMENTO CP – 05/SC/19 – “FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS
DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019/2020”.
RELATÓRIO FINAL. ----------------------------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento e análise formal das propostas ------------------Aos dezassete dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezanove,
pelas quinze horas, no edifício do Centro Cultural, reuniu o Júri
designado para análise do procedimento CP – 05/SC/2019, constituído
pelos seguintes membros: -------------------------------------------- Na ausência do Presidente e do 1º Vogal, o 2º Vogal: José Carlos dos
Santos Silva, Coordenador Técnico; ---------------------------------- O 1º Vogal suplente: Lídia Felisbela Pereira Pinto, Técnica Superior;
- O 2º Vogal suplente: Zuleika Rodrigues ---------------------------1.O júri começou por verificar a documentação apresentada pelos
concorrentes abaixo designados, nos termos do nº.1 do artigo 57º do
CCP: --------------------------------------------------------------EUREST (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda.
UNISELF – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.
GERTAL

– Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA,

2.Atendendo às condições contratuais propostas pelos concorrentes, o
júri deliberou por unanimidade: ------------------------------------a) Manifestar a intenção de excluir todos os concorrentes por
apresentação de atributos que violam o limite máximo financeiro
estabelecido no artigo 5º., parte I do Caderno de Encargos, no valor
de de € 152 632,31 (cento e cinquenta e dois mil seiscentos e trinta
e dois euros e quatro cêntimos), nos termos da alínea d), nº. 2, do
artigo 70º do CCP. -------------------------------------------------Concorrentes

Preço unitário
Preço total / Ano

EUREST

GERTAL

UNISELF

1,76 €

€ 1,98 €

1,99 €

177 902,56 €

200 140,38 €

201 151,19 €

Considerando a urgência na tomada de decisão final, indissociável da
rápida promoção do novo procedimento adjudicatório propõe-se a
dispensa da audiência dos interessados, nos termos do disposto do
artigo 124º do CPA; ------------------------------------------------Que seja revogada a decisão de contratar, nos termos do disposto no
artigo 80º, conjugado com a alínea b), do nº.1, do artigo 79º, todos
do Código dos Contratos Públicos; ----------------------------------Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, o qual
vai ser assinado pelos membros do Júri: ----------------------------O Júri,(José Carlos Silva) (Lídia Pinto)(Zuleika Rodrigues) -------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DR. NUNO VAZ de
2019.07.17. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para deliberação.-----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E DA EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2019/2020. CONCURSO PÚBLICO Nº6/SC/2019. --
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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 nº134/SE nº45/2019 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
193.064,71€ (cento e noventa e três mil e sessenta e quatro euros e
setenta e um cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; --- Considerando que, o preço base indicado no caderno de encargos foi
calculado tendo em conta o valor médio unitário obtido no concurso
público n.º 5/SC/2019; --------------------------------------------- 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: Eng.º Carlos França, Chefe da Divisão de Desenvolvimento
Social e Cultural; -------------------------------------------------- 1º Membro Efetivo: José Carlos Silva, Coordenador Técnico; -------- 2º Membro Efetivo: Dr.ª Lídia Pinto, Técnica Superior. -----------O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos. ------------------------------------------------------ Membros suplentes: ----------------------------------------------- 1º Membro Suplente: Dr.ª Zuleika Rodrigues, 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 --------------------------------------------------------

F. 103
_____________________

No presente procedimento será exigida a prestação de uma caução, no
valor de 3% do preço contratual, nos termos do disposto nos artigos
88.º e 89.º do CCP. -----------------------------------------------6.
Adjudicação por lotes ---------------------------------------No seguimento do ponto n.º5 – II, da informação DDSC n.º134 – SE
n.º45/2019, e de acordo com o exposto na alínea a) do artigo 46.º-A
do CCP, não é possível recorrer à adjudicação por lotes, devido ao
facto, de existir apenas uma estrutura de confeção, para todas as
escolas. Por ser incindível tal estrutura de apoio e funcionalmente
impraticável. -----------------------------------------------------7.
Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 63º da
Lei nº71/2018 de 31 de dezembro – LOE ------------------------------No seguimento do ponto n.º3 do capítulo IV da referida informação da
DDSC que o Órgão Executivo Municipal autorize a dispensa do disposto
no n.º1 do artigo 63.º da Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro. ------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; ---------------------------------------------Considerando que, o presente procedimento terá de estar concluído no
início de setembro para assegurar o fornecimento de refeições no início
do ano letivo de 2019/2020, deveria ser garantida, atempadamente, a
recolha de autorização por parte do Órgão Deliberativo Municipal, cuja
próxima sessão ocorrerá em setembro de 2019; ----------------------Por conseguinte, tendo em vista assegurar a legal e eficaz
concretização do procedimento de concurso público, no início do ano
letivo 2019/2020, sugere-se a aprovação da presente proposta, relativa
à assunção dos encargos com efeitos plurianuais do presente
procedimento concursal, pelo Órgão Executivo Municipal, submetendo-se
posteriormente à Assembleia Municipal, para ratificação, pelos motivos
de urgência atrás invocados; ---------------------------------------Assim, caso a presente proposta seja aprovada pelo Executivo
Municipal, nos termos sugeridos nos pontos anteriores, sugere-se que
o presente assunto seja agendado, para a próxima sessão ordinária do
Órgão Deliberativo Municipal, em vista à ratificação de tal decisão
administrativa, nos termos do disposto no artigo 164º do CPA. -----9.
Cabimento orçamental -----------------------------------------O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental
na rubrica 02022099, conforme informação de cabimento em anexo. ---À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 17 de julho de 2019 ----------------------------------------A Técnica superior, em regime de mobilidade ------------------------(Susana Borges). ---------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE
2019.07.17. -------------------------------------------------------Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a
matéria. ----------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DR. NUNO VAZ de
2019.07.17. -------------------------------------------------------Ao executivo municipal para apreciação e deliberação.---------------

F. 104
_____________________

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
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1. - 7ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO
EQUILÍBRIO
ORÇAMENTAL
NAS
MODIFICAÇÕES.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº26/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: -----------------------------------------------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: ----
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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)

Chaves, 12 de julho de 2019 ---------------------------------------A Chefe de Divisão, (Márcia Santos, Dra.) -------------------------Anexo: Mapa da 7ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 -----

F. 106
_____________________

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/15. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------XII
DIVERSOS
1. PEDIDO DE TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO LUGAR DE TERRADO
DA FEIRA SEMANAL DE CHAVES - D6. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº74/DSC/2019. Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------1.
OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado
por Silvino Duarte Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 159 552 419,
registado nos serviços de expediente geral desta Autarquia sob o n.º
4197, em 16.05.2019, relacionado com o pedido de transmissão do direito
de ocupação do lugar de terrado E3 da Feira Semanal de Chaves, a sua
esposa. -----------------------------------------------------------2.
ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------2.1. A transmissão do direito de ocupação dos lugares de terrado pode
ser autorizada, pelo órgão executivo camarário, ao respetivo cônjugue,
não separado judicialmente de pessoas e bens, e ou na sua falta ou
desinteresse, os seus descendentes diretos, conforme alínea d) do n.º
2 do artigo 12.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio
a retalho não sedentária (RCRNS), por motivos ponderosos e devidamente
justificados. -----------------------------------------------------2.2. Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do RCRNS, o pedido de
transmissão do direito de ocupação deve ser acompanhado de
requerimento fundamentado do seu titular, de documentos comprovativos
dos factos invocados, bem como documento comprovativo do cumprimento
das disposições previstas neste regulamento e normas gerais aplicáveis
para o exercício da atividade, em nome do interessado na transmissão.
2.3. Contudo, o disposto nos números anteriores não determina qualquer
alteração nos direitos e obrigações da primitiva ocupação (cf. n.º 4
do artigo 12.º do RCRNS). -----------------------------------------3.
DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO -----------------------------3.1. O requerimento formulado consubstancia o pedido de transmissão
do direito de ocupação do lugar de terrado na Feira Semanal de Chaves,
D6, do atual titular, Silvino Duarte Gonçalves, para a sua esposa, Ana
Paula Rodrigues Gonçalves, por ter cessado a atividade de feirante
perante a Autoridade Tributária. ----------------------------------3.2. O requerente apresenta a Mera Comunicação Prévia, submetida à
Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE), através do Balcão do
Empreendedor, por Ana Paula Rodrigues Gonçalves, no pretérito dia
16.11.2018, relativa à atividade de comércio a retalho não sedentária
exercida por feirantes (CAE - 47890). ------------------------------3.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes
serviços emitem o seguinte parecer: -------------------------------(i)
O requerente apresenta motivos relevantes, o que justifica
devidamente o pedido de cedência do direito de ocupação de lugar de
terrado à sua esposa; ----------------------------------------------
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(ii)
No que respeita às obrigações financeiras, não se encontram em
dívida quaisquer montantes ao Município de Chaves; ----------------(iii) O requerente apresenta documentos que habilitam a esposa ao
exercício da atividade de feirante, no cumprimento das disposições
previstas no RCRNS e normas gerais aplicáveis para o exercício da
atividade; --------------------------------------------------------(iv) A nova titular, caso se venha a deferir a pretensão, deverá manter
os direitos e as obrigações da primitiva ocupação, bem como o ramo
específico de atividade. -------------------------------------------4.
PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente
informação,
sou
a
propor
a
adoção
da
seguinte
estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente
deliberação, consubstanciada no deferimento da pretensão; ---------4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado,
nos termos do artigo 114.º do sentido da decisão que vier a ser
proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciado no
deferimento do pedido de transmissão do direito de ocupação do lugar
de terrado na Feira Semanal de Chaves, D6, do atual titular, Silvino
Duarte Gonçalves, para a sua esposa, Ana Paula Rodrigues Gonçalves;
4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos
adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DSC, onde se inclui a
Feira Semanal de Chaves, a informação de cadastro dos lugares de
terrado, no respetivo programa de gestão de Feiras e Mercados. -----À
consideração
do
Chefe
da
Divisão
de
Sustentabilidade
e
Competitividade ---------------------------------------------------Chaves, 4 de julho de 2019 ----------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------(Cristiana Morais) ------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE
05/07/2019 --------------------------------------------------------1. A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.
2. Tendo por base o âmbito da informação, propõe-se à Senhora Vereadora
responsável pelo pelouro das feiras e mercados, Eng.ª Paula Chaves,
que aprove a estratégia procedimental preconizada na mesma. --------À consideração da Senhora Vereadora Eng.ª Paula -------------------DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 2019.07.09 -----Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto ---------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------2. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. JOÃO MOURA DA COSTA. LANÇAMENTO DE
FOGO-DE- ARTIFÍCIO NA ESTRADA DE BUSTELO, QUINTA DAS MORAIS, LARGO DO
CRUZEIRO, POVOAÇÃO DE BUSTELO, FREGUESIA DE BUSTELO, DESTE CONCELHO.
INFORMAÇÃO-029/GTF/2019. ------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------1. Enquadramento----------------------------------------------------Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no
requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7841/19, datado de
09-07-2019, em nome do Sr. João Moura da Costa, o qual solicita a
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autorização para o lançamento de fogo-de-artifício na Estrada de
Bustelo, Quinta das Morais, Largo do Cruzeiro, povoação de Bustelo,
Freguesia de Bustelo, deste concelho.-------------------------------O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------Dia 10/08/2019----------------------------------------------------- 08:00 h – 08:30 h-------------------------------------------- 13:00 h – 13:10 h-------------------------------------------- 22:00 h – 22:20 h--------------------------------------------Dia 11/08/2019----------------------------------------------------- 01:00 h – 01:30 h--------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao
disposto no n.º 1, 2 e 3 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 124/2006
de 28 de Junho, na sua redação atual, os quais se enumeram:---------1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões
com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------2 – Durante o período crítico, a utilização de fogo -de-artifício ou
outros artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número
anterior, está sujeita a autorização prévia do município ou da
freguesia, nos termos da lei que estabelece o quadro de transferência
de competências para as autarquias locais.--------------------------3 — O pedido de autorização referido no número anterior deve ser
solicitado com pelo menos 15 dias de antecedência.------------------4 –O período crítico no âmbito do SDFCI vigora de 1 de julho a 30 de
setembro, podendo a sua duração ser alterada, em situações
excecionais, por despacho do membro do governo responsável pela área
das florestas (artigo 2º-A do Decreto-lei n.º 124/2006 de 28 de Junho,
na sua redação atual).----------------------------------------------III - Avaliação do local de Lançamento -----------------------------Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços
Municipais, informa-se:--------------------------------------------1.
O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços
agrícolas e florestais, na categoria 4.3. – espaços agro-florestais e
subcategoria 4.3.A – espaços agro-florestais comuns;----------------2.
O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz
recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente
habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pirotecnia de
Barbeita Lda.” (Declaração anexo ao requerimento).------------------3.
A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área
de pousio. O sub-coberto caracteriza-se por vegetação herbácea de
baixo porte;-------------------------------------------------------4.
A envolvência da zona de lançamento apresenta as seguintes
ocupações:---------------------------------------------------------a.
– Na direcção Norte a Sudoeste deparamo-nos com terrenos
agrícolas com perigosidade muito baixa a baixa;---------------------b.
– Na direcção Sudeste a Oeste o solo caracteriza-se por rede
viária e a cerca de 200 metros área florestal com perigosidade médiaalta.--------------------------------------------------------------c.
– Na direcção Oeste a Norte deparamo-nos com solo urbano com
perigosidade nula.-------------------------------------------------5.
Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo-de-artifício,
composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha,
F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias,
Porto).------------------------------------------------------------IV – Proposta-------------------------------------------------------
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Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogode-artifício,
conforme
solicitado
no
requerimento,
sobre
a
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as
condições que se enumeram:------------------------------------------1.
Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será
lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de
largura mínima não inferior a 160 metros, tendo em conta os calibres
de fogo a lançar (declaração do pirotécnico) e as correspondentes
distâncias de segurança constantes no documento de instruções sobre a
utilização de artigos pirotécnicos da Policia de Segurança Pública;-2.
Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves,
ou outra com meios humanos e materiais congéneres);-----------------3.
Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;---4.
Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos
fortes (superiores a 45 km/hora);----------------------------------5.
O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de
operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de
segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços
florestais.--------------------------------------------------------O Técnico Superior ------------------------------------------------(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------Anexo:-------------------------------------------------------------
Requerimento referido na informação supra; ------------------
Declaração da firma “Pirotecnia de Barbeita Lda.” -----------
Extracto da planta de ordenamento do Plano Director Municipal de
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços
referidos nesta informação; ---------------------------------------
Carta de perigosidade de incêndio florestal. -----------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL ENGº. VICTOR SANTOS 10/07/2019----------------Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. -----------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------3. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ARLINDO ALVES DO NASCIMENTO. LANÇAMENTO
DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO AO LADO NO TERRENO JUNTO AO LARGO DA CAPELA,
POVOAÇÃO DE CASAS DE MONFORTE, FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS DESTE CONCELHO.
INFORMAÇÃO-030/GTF/2019. ------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Enquadramento------------------------------------------------------Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no
requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7652/19, datado de
03-07-2019, em nome do Sr. Arlindo Alves do Nascimento, o qual solicita
a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no terreno junto
ao largo da Capela, povoação de Casas de Monforte, Freguesia de Águas
Frias deste concelho.-----------------------------------------------O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------Dia 11/08/2018-----------------------------------------------------
00:00 h – 01:00 h--------------------------------------------
10:00 h – 13:00 h--------------------------------------------
21:00 h – 24:00 h---------------------------------------------
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II – Fundamentação--------------------------------------------------O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao
disposto no n.º 1, 2 e 3 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 124/2006
de 28 de Junho, na sua redação atual, os quais se enumeram:---------1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões
com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------2 – Durante o período crítico, a utilização de fogo -de-artifício ou
outros artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número
anterior, está sujeita a autorização prévia do município ou da
freguesia, nos termos da lei que estabelece o quadro de transferência
de competências para as autarquias locais.--------------------------3 — O pedido de autorização referido no número anterior deve ser
solicitado com pelo menos 15 dias de antecedência.------------------4 –O período crítico no âmbito do SDFCI vigora de 1 de julho a 30 de
setembro, podendo a sua duração ser alterada, em situações
excecionais, por despacho do membro do governo responsável pela área
das florestas (artigo 2º-A do Decreto-lei n.º 124/2006 de 28 de Junho,
na sua redação atual).----------------------------------------------III - Avaliação do local de Lançamento -----------------------------Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços
Municipais, informa-se:--------------------------------------------1.
O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços
agrícolas e florestais, na categoria 4.2. – espaços agrícolas e
subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos (RAN);------------2.
O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz
recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente
habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pereira Pirotécnica, LDA.” (Declaração em anexo).---------------------------3.
A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área
agrícola. Da análise da carta de perigosidade deparamo-nos com uma
área de Baixa perigosidade (carta em anexo);-----------------------4.
A zona envolvente caracteriza-se por áreas de cultivo e solo
urbano apresentando baixa a muito baixa perigosidade. A cerca de 150
metros encontra-se uma área com média, alta e muito alta perigosidade.
5.
Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício,
composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha,
F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias,
Porto).------------------------------------------------------------IV – Proposta--------------------------------------------------Face à
legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor que o
executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogo de
artifício,
conforme
solicitado
no
requerimento,
sobre
a
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as
condições que se enumeram:-----------------------------------------1.
Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será
lançado o fogo de artifício e numa faixa exterior de proteção de
largura mínima não inferior 400 metros tendo em conta os calibres de
fogo a lançar (declaração do pirotécnico) e as correspondentes
distâncias de segurança constantes no documento de instruções sobre a
utilização de artigos pirotécnicos da Policia de Segurança Pública;-2. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;---3.
Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos
fortes (superiores a 45 km/hora);----------------------------------4.
O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de
operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de
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segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços
florestais.--------------------------------------------------------5.
O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de
operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de
segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços
florestais.--------------------------------------------------------O Técnico Superior ------------------------------------------------(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------Anexo:-------------------------------------------------------------
Requerimento referido na informação supra;--------------------
Declaração da firma “PEREIRA-FOGOS DE ARTIFICIO, LDA”.--------
Extracto da planta de ordenamento do plano Diretor Municipal de
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços
referidos nesta informação;----------------------------------------
Carta de perigosidade de incêndio florestal;------------------
Anexo E instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos da
Policia de Segurança Pública.---------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL ENGº. VICTOR SANTOS 11/07/2019 ---------------Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. -----------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------4. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. AMÉLIA IDALINA BRANCO CARVALHO
TEIXEIRA.- LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO LARGO 8 DE DEZEMBRO,
POVOAÇÃO DE VILA VERDE DA RAIA, FREGUESIA DE VILA VERDE DA RAIA, DESTE
CONCELHO.INFORMAÇÃO-037/GTF/2019-----------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Enquadramento-----------------------------------------------------Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no
requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8193/19, datado de
12-07-2019, em nome da Sra. Amélia Idalina Branco Carvalho Teixeira,
a qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício
no Largo 8 de Dezembro, Povoação de Vila Verde da Raia, Freguesia de
Vila Verde da Raia, deste concelho.---------------------------------O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------Dia 05/08/2019 -----------------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao
disposto no n.º 1, 2 e 3 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 124/2006
de 28 de Junho, na sua redação atual, os quais se enumeram:---------1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões
com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------2 – Durante o período crítico, a utilização de fogo -de-artifício ou
outros artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número
anterior, está sujeita a autorização prévia do município ou da
freguesia, nos termos da lei que estabelece o quadro de transferência
de competências para as autarquias locais.--------------------------3 — O pedido de autorização referido no número anterior deve ser
solicitado com pelo menos 15 dias de antecedência.------------------4 –O período crítico no âmbito do SDFCI vigora de 1 de julho a 30 de
setembro, podendo a sua duração ser alterada, em situações
excecionais, por despacho do membro do governo responsável pela área
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das florestas (artigo 2º-A do Decreto-lei n.º 124/2006 de 28 de Junho,
na sua redação atual).----------------------------------------------III - Avaliação do local de Lançamento------------------------------Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços
Municipais, informa-se:--------------------------------------------1.
O local de lançamento do fogo, insere-se na classe 4 – espaços
agrícolas e florestais, na categoria 4.2 - espaços agrícolas e
subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos (RAN). Da análise
da carta de Perigosidade deparamo-nos com uma área de Baixa
perigosidade (carta em anexo);-------------------------------------2.
A zona envolvente caracteriza-se por área agrícola, pousio com
vegetação herbácea de médio porte, solo urbano e terreiro da festa.
Da análise da carta de perigosidade deparamo-nos, com áreas de Baixa
perigosidade em quase toda a envolvente, excepção na direcção Este em
que existe uma parcela de perigosidade Alta a cerca de 70 metros (carta
em anexo);---------------------------------------------------------3.
O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz
recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente
habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pirofafe Lda.”
(Declaração em anexo).--------------------------------------------Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício,
composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha,
F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias,
Porto).------------------------------------------------------------IV – Proposta------------------------------------------------------Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogode-artifício,
conforme
solicitado
no
requerimento,
sobre
a
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as
condições que se enumeram:------------------------------------------1.
Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será
lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior de protecção de
largura mínima não inferior a 70 metros, atendendo aos calibres
lançados e de acordo com as distâncias de segurança constantes no
documento de instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos da
Policia de Segurança Pública;--------------------------------------2.
Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves,
ou outra com meios humanos e materiais congéneres);---------------3.
Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;---4.
Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos
fortes (superiores a 45 km/hora);----------------------------------5.
O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de
operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de
segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços
florestais.--------------------------------------------------------O Técnico Superior -------------------------------------------------(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------Anexo:-------------------------------------------------------------
Requerimento referido na informação supra;--------------------
Declaração da firma “Pirofafe Lda.”---------------------------
Extracto da planta de ordenamento do plano Director Municipal de
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços
referidos nesta informação;----------------------------------------
Carta de perigosidade de incêndio florestal;-------------------
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Anexo E instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos da
Policia de Segurança Pública.--------------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL ENGº. VICTOR SANTOS DE 17/07/2019 -----------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------5. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. JOAQUIM MANUEL DA COSTA MENDES.
LANÇAMENTO DE FOGO-DE- NO LARGO 10 DE AGOSTO, POVOAÇÃO DE SÃO LOURENÇO,
UNIÃO DE FREGUESIA DE EIRAS, CELA E SÃO JULIÃO DE MONTENEGRO.------INFORMAÇÃO-035/GTF/2019-------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Enquadramento-----------------------------------------------------Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no
requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 8030/19, datado de
10-07-2019, em nome do Sr. Joaquim Manuel da Costa Mendes, o qual
solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no largo
10 de Agosto, povoação de São Lourenço, União de Freguesia de Eiras,
Cela e São Julião de Montenegro.------------------------------------O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------Dia 10/08/2019 ----------------------------------------------------- 08:30 – 24:00 h ---------------------------------------------Dia 11/08/2018 ----------------------------------------------------- 00:00 – 02:00 h ---------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao
disposto no n.º 1, 2 e 3 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 124/2006
de 28 de Junho, na sua redação atual, os quais se enumeram:---------1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões
com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------2 – Durante o período crítico, a utilização de fogo -de-artifício ou
outros artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número
anterior, está sujeita a autorização prévia do município ou da
freguesia, nos termos da lei que estabelece o quadro de transferência
de competências para as autarquias locais.--------------------------3 — O pedido de autorização referido no número anterior deve ser
solicitado com pelo menos 15 dias de antecedência.------------------4 –O período crítico no âmbito do SDFCI vigora de 1 de julho a 30 de
setembro, podendo a sua duração ser alterada, em situações
excecionais, por despacho do membro do governo responsável pela área
das florestas (artigo 2º-A do Decreto-lei n.º 124/2006 de 28 de Junho,
na sua redação atual).----------------------------------------------III - Avaliação do local de Lançamento------------------------------Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços
Municipais, informa-se:--------------------------------------------1.
O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços
agrícolas e florestais, na categoria 4.2. – espaços agrícolas e
subcategoria 4.2.A – espaços agrícolas defendidos (RAN);------------2.
O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz
recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente
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habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pereira - Fogos
de Artificio Lda.” (Declaração anexo ao requerimento).--------------3.
A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área
agrícola de baixa a muito baixa perigosidade conforme se constata pela
carta de perigosidade em anexo;-------------------------------------4.
A envolvência carateriza-se por área agrícola de muito baixa,
baixa a média perigosidade. Os Espaços florestais mais próximo distam
a 261 metros.------------------------------------------------------5.
Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo-de-artifício,
composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha,
F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias,
Porto).------------------------------------------------------------IV – Proposta------------------------------------------------------Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogode-artifício,
conforme
solicitado
no
requerimento,
sobre
a
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as
condições que se enumeram:------------------------------------------1.
Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será
lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de
largura mínima não inferior a 320 metros, atendendo aos calibres
lançados e de acordo com as distâncias de segurança constantes no
documento de instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos da
Policia de Segurança Pública;--------------------------------------2.
Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves,
ou outra com meios humanos e materiais congéneres);-----------------3.
Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;---4.
Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos
fortes (superiores a 45 km/hora);-----------------------------------5.
O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de
operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de
segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços
florestais.--------------------------------------------------------O Técnico Superior -------------------------------------------------(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------Anexo:-------------------------------------------------------------
Requerimento referido na informação supra;--------------------
Declaração da firma “Pereira – Fogos de Artificio, Lda”.------
Extrato da planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços
referidos nesta informação;----------------------------------------
Carta de perigosidade de incêndio florestal.------------------
Anexo E instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos
da Policia de Segurança Pública.-----------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL ENGº. VICTOR DE 16/07/2019 -------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. -----------------------------------------------------------

6. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ANICETO MIGUEL CARVALHO PEREIRA.
LANÇAMENTO DE FOGO-DE- NO SANTUÁRIO DA NOSSA SRA. DA APARECIDA,
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POVOAÇÃO DE SANJURGE, UNIÃO DE FREGUESIA DE SANJURGE E SANTA CRUZ
TRINDADE, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO-036/GTF/2019.------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Enquadramento-----------------------------------------------------Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no
requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 7112/19, datado de
04-07-2019, em nome do Sr. Aniceto Miguel Carvalho Pereira, o qual
solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no
Santuário da Nossa Sra. da Aparecida, Povoação de Sanjurge, União de
freguesia de Sanjurge e Santa Cruz Trindade, deste concelho.--------O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------Dia 15/08/2019 ----------------------------------------------------- 08:00 – 24:00 h ---------------------------------------------Dia 16/08/2018 ----------------------------------------------------- 00:00 – 02:00 h ---------------------------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------O lançamento de foguetes e outras formas de fogo está condicionado ao
disposto no n.º 1, 2 e 3 do artigo 29º, do Decreto-lei n.º 124/2006
de 28 de Junho, na sua redação atual, os quais se enumeram:---------1 - Durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões
com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.-------------------2 – Durante o período crítico, a utilização de fogo -de-artifício ou
outros artefactos pirotécnicos, que não os indicados no número
anterior, está sujeita a autorização prévia do município ou da
freguesia, nos termos da lei que estabelece o quadro de transferência
de competências para as autarquias locais.--------------------------3 — O pedido de autorização referido no número anterior deve ser
solicitado com pelo menos 15 dias de antecedência.------------------4 –O período crítico no âmbito do SDFCI vigora de 1 de julho a 30 de
setembro, podendo a sua duração ser alterada, em situações
excecionais, por despacho do membro do governo responsável pela área
das florestas (artigo 2º-A do Decreto-lei n.º 124/2006 de 28 de Junho,
na sua redação atual).----------------------------------------------III - Avaliação do local de Lançamento------------------------------Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do
fogueteiro e à avaliação do local, pelos competentes Serviços
Municipais, informa-se:--------------------------------------------1.
O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços
agrícolas e florestais, na categoria 4.3. – espaços agro-florestais e
subcategoria 4.3.A – espaços agro-florestais comuns;----------------2.
O fogo-de-artifício requerido para esta festividade não produz
recaída incandescente, sendo este lançado por técnico devidamente
habilitados para este fim, conforme declara a firma “Pereira – Fogos
de Artificio, Lda.” (Declaração anexo ao requerimento).-------------3.
A zona de lançamento do fogo-de-artifício caracteriza-se por área
de plantação nova de carvalhos e o sub-coberto encontra-se devidamente
limpo;-------------------------------------------------------------4.
A envolvência da zona de lançamento apresenta as seguintes
ocupações:---------------------------------------------------------a.
A norte deparamo-nos com o Santuário o qual se encontra isento
de vegetação herbácea/arbustiva. A área florestal mais próxima dista
70 metros com perigosidade média;----------------------------------b.
A Este e Oeste o solo caracteriza-se por área de plantação nova
de carvalhos. O sub-coberto caracteriza-se por vegetação herbácea de
médio porte e densidade reduzida com perigosidade baixa. A área
florestal mais próxima dista 60 metros com perigosidade média-alta;--
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c.
A sul deparamo-nos com a auto-estrada e o nó de acesso de baixa
perigosidade.------------------------------------------------------5.
Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo-de-artifício,
composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha,
F., 1946, Dicionário da Língua Portuguesa, Editorial Notícias,
Porto).------------------------------------------------------------IV – Proposta------------------------------------------------------Face à legislação em vigor e ao exposto, anteriormente, sou a propor
que o executivo camarário conceda a autorização do lançamento do fogode-artifício,
conforme
solicitado
no
requerimento,
sobre
a
responsabilidade da Comissão de Festas e a Pirotecnia cumpram as
condições que se enumeram:------------------------------------------1.
Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na área onde será
lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior de proteção de
largura mínima não inferior a 320 metros, atendendo aos calibres
lançados e de acordo com as distâncias de segurança constantes no
documento de instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos da
Policia de Segurança Pública;--------------------------------------2.
Assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios
(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves,
ou outra com meios humanos e materiais congéneres);----------------3.
Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;---4.
Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos
fortes (superiores a 45 km/hora);----------------------------------5.
O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de
operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de
segurança, de forma a garantir a não ignição de fogos em espaços
florestais.--------------------------------------------------------O Técnico Superior -------------------------------------------------(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------Anexo:-------------------------------------------------------------
Requerimento referido na informação supra;--------------------
Declaração da firma “Pereira – Fogos de Artificio, Lda”.------
Extracto da planta de ordenamento do Plano Director Municipal de
Chaves com a representação das categorias e subcategorias de espaços
referidos nesta informação;----------------------------------------
Carta de perigosidade de incêndio florestal.------------------
Anexo E instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos
da Policia de Segurança Pública.-----------------------------------DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL ENGº. VICTOR SANTOS DE 17/07/2019 -----------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. -----------------------------------------------------------

7. ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA APOIO À CONSTITUIÇÃO DO
DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS EM CHAVES.
INFORMAÇÃO-08/PC/2019. --------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Aos 24 dias do mês de Junho de 2019, em reunião do executivo Camarário
foi deliberado o seguinte:------------------------------------------1.
Aprovação do clausulado constante da minuta de protocolo em
anexo;--------------------------------------------------------------

F. 117
_____________________

2.
Caso o referido clausulado seja aprovado nos termos anteriormente
sugeridos, que seja desde já legitimado o Presidente da Câmara, Dr.
Nuno Vaz, para outorgar o referido protocolo.-----------------------3.
Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao
Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização.--II – Fundamentação--------------------------------------------------De acordo com a clausula 1.ª da minuta de protocolo o objectivo do
presente protocolo visa estabelecer, para o período mais vulnerável à
ocorrência de incêndios florestais (IF) – 1 de Julho a 30 de Setembro
de 2019 – os critérios e procedimentos a adotar relativos ao reforço
a atribuir pelo Município de Chaves às Associações de Bombeiros do
concelho (AHBV Flavienses, AHBVSP de Chaves e AHBV de Vidago), a fim
de assegurar a constituição de equipas de combate a incêndios do DECIF,
que funcionem de forma permanente e eficaz, e dotadas de todos os
meios materiais e humanos, que permitam abordar as fases de maior
perigo, com elevado grau de segurança e eficácia, tendo por base o
histórico e a previsibilidade de ocorrências.-----------------------De acordo com a cláusula 3.ª estavam previstas para o período de 1 de
Julho a 30 de Setembro as seguintes Equipas de Combate a Incêndios
(ECIN) e Equipas de logística e Apoio ao Combate (ELAC) do DECIF,
atendendo ao exposto:-----------------------------------------------i) De 01 a 31 de julho:------------------------------------------•
AHBV Flavienses 3 ECIN + 1 ELAC num total de 17 Homens durante
todos os dias.------------------------------------------------------•
AHBVSP de Chaves 1 ECIN num total de 5 Homens durante todos os
dias. Será ainda acrescido 1 ECIN num total de 5 Homens as quais
desempenharão funções atendendo ao seguinte:------------------------a) Dias úteis de segunda a sexta feria desempenham funções no período
noturno, das 20:00 às 08:00 h;-------------------------------------b) Aos fins de semana e feriado desempenham funções durante todo os
dia;---------------------------------------------------------------•
AHBV de Vidago 2 ECIN + 1 ELAC num total de 12 Homens durante
todos os dias. Será ainda acrescido 1 ECIN num total de 5 Homens as
quais desempenharão funções atendendo ao seguinte:------------------a) Dias úteis de segunda a sexta feria desempenham funções no período
noturno, das 20:00 às 08:00 h;-------------------------------------b) Aos fins de semana e feriado desempenham funções durante todo os
dia;---------------------------------------------------------------ii) De 01 a 31 de Agosto:------------------------------------------•
AHBV Flavienses 3 ECIN + 1 ELAC num total de 17 Homens durante
todos os dias.------------------------------------------------------•
AHBVSP de Chaves 1 ECIN num total de 5 Homens durante todos os
dias. Será ainda acrescido 1 ECIN num total de 5 Homens as quais
desempenharão funções atendendo ao seguinte:------------------------c) Dias úteis de segunda a sexta feria desempenham funções no período
noturno, das 20:00 às 08:00 h;-------------------------------------d) Aos fins de semana e feriado desempenham funções durante todo os
dia.---------------------------------------------------------------•
AHBV de Vidago 2 ECIN + 1 ELAC num total de 12 Homens durante
todos os dias. Será ainda acrescido 1 ECIN num total de 5 Homens as
quais desempenharão funções atendendo ao seguinte:------------------c) Dias úteis de segunda a sexta feria desempenham funções no período
noturno, das 20:00 às 08:00 h;-------------------------------------d) Aos fins de semana e feriado desempenham funções durante todo os
dia;---------------------------------------------------------------iii) De 01 a 30 de Setembro:-----------------------------------------
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•
AHBV Flavienses 3 ECIN + 1 ELAC num total de 17 Homens durante
todos os dias.------------------------------------------------------•
AHBVSP de Chaves 1 ECIN num total de 5 Homens durante todos os
dias. Será ainda acrescido 1 ECIN num total de 5 Homens as quais
desempenharão funções atendendo ao seguinte:------------------------e) Dias úteis de segunda a sexta feria desempenham funções no período
noturno, das 20:00 às 08:00 h;-------------------------------------f) Aos fins de semana e feriado desempenham funções durante todo os
dia;---------------------------------------------------------------•
AHBV de Vidago 2 ECIN + 1 ELAC num total de 12 Homens durante
todos os dias. Será ainda acrescido 1 ECIN num total de 5 Homens as
quais desempenharão funções atendendo ao seguinte:------------------e) Dias úteis de segunda a sexta feria desempenham funções no período
noturno, das 20:00 às 08:00 h;-------------------------------------f) Aos fins de semana e feriado desempenham funções durante todo os
dia;---------------------------------------------------------------No entanto e após montagem do Dispositivo de Combate a Incêndios, no
concelho, informa-se o seguinte:------------------------------------
A Associação dos Bombeiros Voluntários Flavienses manteve os
meios conforme referenciados anteriormente;------------------------
Os Bombeiros de Vidago estavam prevista ter uma equipa (ECIN 03)
todas as noites, das 20:00 h às 8:00 h do dia seguinte, e 24h/dia aos
fins de semana e feriados. No entanto, na atualidade só irão trabalhar
as noites de Segunda a Sexta-Feira (5 Noites);---------------------
Os bombeiros de Salvação Pública de Chaves estava prevista ter
uma equipa (ECIN 02) todas as noites, das 20:00 h às 8:00 h do dia
seguinte, e 24h/dia aos fins de semana e feriados. No entanto, na
atualidade só irão trabalhar aos fins de semana e feriado.---------A presente alteração implica uma redução da comparticipação aos BVV e
BVSP atendendo ao seguinte:-----------------------------------------
BVV - valor do protocolo 14 340 € e na realidade só deve ser
transferido 12 690 € isto é diferencial de 1 650 €, conforme quadros
em anexo.----------------------------------------------------------
BVSP - valor do protocolo 7 900 € e na realidade só deve ser
transferido 6 000 € isto é diferencial de 1 900 €, conforme quadros
em anexo.----------------------------------------------------------Assim, propõe-se a adenda à minuta de protocolo aprovado em 24-062019, em reunião do executivo camarário.----------------------------III – Proposta-------------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade
de sugerir que seja adoptada a seguinte estratégia procedimental:---a) Que o presente assunto seja agendado na próxima reunião do
executivo camarário, com vista a que o aludido órgão aprove o
clausulado constante na adenda da minuta de protocolo;--------------b) Caso o referido clausulado seja aprovado nos termos anteriormente
sugeridos, que seja desde já legitimado o Presidente da Câmara, Dr.
Nuno Vaz, para outorgar o referido protocolo.-----------------------c) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao
Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização;--O Técnico Superior -------------------------------------------------(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------Anexo:
Adenda ao Protocolo.------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE
2019/07/17. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para deliberação. -----------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------8. 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). LISTA DE ERROS E OMISSÕES ------------------Foi presente a informação nº 224/2019, 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 11 de junho de
2019, deliberou autorizar a abertura do procedimento identificado em
epígrafe com vista à 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,
a empresa Norcep, Construções, S.A., apresentou lista. -------------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 n.º 5 do artigo 50.º 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 22 de julho, em virtude do dia 21 de julho
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 efetuada pelo Júri, anexando-se a este
documento. 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 22 de julho,
e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5
do artigo 50.º 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 22 julho de 2019, nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 35.º, 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 n.º 8 do artigo 50.º 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, 18 de julho de 2019 ---------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2019.07.19. -------------------------------------------------------Aprovo a ata elaborada pelo júri do procedimento, bem como as
respetivas conclusões. ---------------------------------------------À Reunião do Executivo Municipal para ratificação. ------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 19.07.2019. ------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes
de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente
da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra aos presentes que
mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do
disposto do nº. 2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Diogo Augusto Teixeira, tendo felicitado, o
Senhor Presidente da Câmara, pela iniciativa das Reuniões Públicas da
Câmara Municipal passarem a ser descentralizadas, pelas freguesias do
Concelho. ---------------------------------------------------------De seguida, interpelou o Senhor Presidente da Câmara, da eventual
ilegalidade na homenagem a título póstumo, pela freguesia de S. Pedro
de Agostém, de um cidadão que doou terrenos à freguesia para a
ampliação do cemitério de S. Pedro de Agostém e da Estrada Municipal.
-------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo referido, sobre a matéria, em apreciação
que desconhece a eventual ilegalidade na homenagem a título póstumo.Tendo aconselhado, o Senhor Diogo Augusto Teixeira, a apresentar uma
proposta para a atribuição de tal distinção, junto do Presidente da
Junta de Freguesia de S. Pedro de Agostém, para que este possa submeter
tal proposta a análise, discussão e votação dos Órgãos da freguesia.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 dezasseis horas e trinta minutos, para constar se lavrou
a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou
assinar, junto do Presidente. --------------------------------------__________________________
__________________________

