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Nº17 –  Reunião Ordinária da 

Câmara  Municipal de  Chaves  

Realizada no dia 05 de agosto 

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

Aos cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e dezanove, nesta 

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

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

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Arq. 

Carlos Augusto Castanheira Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota 

Chaves, Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela 

Pereira Tender e comigo, Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico 

Superior, em regime de mobilidade. ---------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

horas, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 

elaborada e datada de trinta e um 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 VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. FRANCISCO 

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

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente 

da Câmara, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, 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. ------------------------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ ------ 

O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado 

por dar conhecimento, ao executivo camarário, de assuntos relacionados 

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

a) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, à Quinta de Arcossó, Sociedade 

Vitivinícola, Lda, pelo “Prémio de Prestígio” atribuído à “Quinta de 

Arcossó-Superior Bago-Bago – Tinto 2015, conseguido no Concurso de 

“Vinhos de Trás-os-Montes – 2019”, organizado pela Comissão 

Vitivinícola Regional de Trás os Montes. ---------------------------- 

b) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, ao flaviense Ivo Tavares, pela 

revalidação do título de Campeão Nacional de salto em comprimento, nos 

Campeonatos de Portugal, que decorreram em Lisboa. ------------------ 

c)  Festa dos Povos - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu 

nota que, o Município de Chaves, vai realizar nos próximos dias 23, 
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24 e 25 de agosto, entre as Alamedas do Tabolado e de Trajano, nas 

Termas de Chaves, a Festa dos Povos, a qual promete uma “viagem” 

inesquecível no tempo, com um programa cultural, diversificado e 

temático, que, irá permitir vivências e experiencias à época. ------- 

d)  Centro Cívico - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu 

nota que, o Centro Cívico, já se encontra em funcionamento, desde o 

pretérito dia 01 de agosto, estando aberto de segunda-feira a sexta-

feira, das 13:30h às 18:00h. ---------------------------------------- 

No referido equipamento, irão ser realizadas diversas atividades 

estruturadas e orientadas por técnicos do Município, proporcionando 

assim a participação ativa da comunidade e o fomento das relações 

interpessoais. ----------------------------------------------------- 

e)  Campo de Futebol de Praia de Chaves - Sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara deu nota que, a autarquia inaugurou, no pretérito 

dia 02 de agosto, os novos Balneários de apoio ao Campo de Futebol de 

Praia de Chaves. ---------------------------------------------------- 

A referida intervenção para a melhoria das condições da prática 

desportiva contemplou a colocação de dois balneários e ainda 

sanitários públicos, num investimento de aproximadamente 63 mil euros. 

Tal intervenção, nasceu da vontade popular através da edição do 

Orçamento Participativo 2014 – Componente n.º 1 – Requalificação 

Urbanística e Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos. 

f) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, à G.D.R. Ases da Madalena, pelo 

sucesso de 2019 do “Chaves Beach Games”, que se tem vindo a afirmar 

ao longo dos anos como um evento desportivo de impacto nacional e 

internacional. ----------------------------------------------------- 

g) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, ao Grupo Cultural da Serra do 

Brunheiro, pela organização do XXI Festival de Folclore do Grupo 

Cultural da Serra do Brunheiro. ------------------------------------- 

Tal evento contou com a participação do Rancho Maças D. Maria – 

Alvaiázere, Grupo Folclórico Varandinhas de S. Bento – Mira, e do 

Rancho Folclórico Unidos da Cheira – Penacova. ---------------------- 

i) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, à “Poldrado Wines, Lda” pelo 

lançamento dos vinhos “Quinta do Poldrado” de alta qualidade, tais 

como, “Quinta do Poldrado – Tinto Superior 2017” e “Quinta do Poldrado 

– Branco – DOC 2017” e ainda o seu Azeite gourmet. ------------------ 

j) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, ao Clube Motard de Chaves, pela 

organização da 18º Concentração Motard de Chaves, que decorreu nos 

pretéritos dias 26 a 28 de julho, e que proporcionou momentos de muita 

animação aos amantes das duas rodas. -------------------------------- 

l) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação, à Junta de Freguesia de Santa 

Maria Maior, pela realização da “Lenda da Moura”, que decorreu no dia 

27 de julho último, e que se tratou de um evento musical, e de muita 

luz, que atraiu milhares de pessoas ao centro da cidade. ------------ 

m)  Eurocidade – Transporte Público Gratuito - Sobre esta matéria, o 

Presidente da Câmara deu nota da apresentação do projeto de Transporte 

Transfronteiriço Chaves–Verin, promovido pela “Eurocidade Chaves–

Verin AECT”. -------------------------------------------------------- 

Tal projeto, visa colocar à disposição dos eurocidadãos, um serviço 

de transporte público gratuito, nos dias de maior necessidade de 

mobilidade transfronteiriça, muito concretamente, nos dias de feira e 

nos principais eventos festivos dos Municípios. --------------------- 
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Com esta iniciativa pioneira, pretende-se incrementar as relações 

transfronteiriças, estando assim a ser criadas condições para que as 

relações transfronteiriças ganhem mais consistência. ---------------- 

Trata-se de uma ação desenvolvida no âmbito do projeto Eurocidade2020. 

n)  Festival N2 em Chaves - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

deu nota da realização, do Festival N2, nos pretéritos dias 1, 2 e 3 

de agosto, no Jardim Público de Chaves, organizado pelo Município de 

Chaves e pela associação “Indieror”. -------------------------------- 

Deu ainda nota que, trata-se de um projeto interessante e de 

continuidade, tendo o mesmo um longo caminho para percorrer. -------- 

 

 

IV - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR CARLOS 

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por se associar em 

seu nome e do “PSD” aos votos de congratulação apresentados, no início 

da presente reunião, pelo Presidente da Câmara. --------------------- 

De seguida, solicitou, junto do Presidente da Câmara, informação 

relacionada com a atividade Municipal, muito concretamente, com os 

seguintes assuntos: ------------------------------------------------- 

a) Eurocidade – Transporte Público Gratuito: Sobre esta matéria, o 

Vereador do Partido Social Democrata, Arq. Carlos Penas, solicitou, 

junto do Presidente da Câmara, informação relacionada com os horários, 

pontos de recolha e periodicidade dos transportes a realizar no âmbito 

da iniciativa promovida pela Eurocidade Chaves-Verin. --------------- 

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

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

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

1 – Os horários, periodicidade e pontos de recolha do retrocitado 

transporte, já se encontram definidos, e podem ser consultados na 

página oficial da “Eurocidade Chaves-Verin”, da “Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega”, da “Auto Viação do Tâmega” e 

“Autocarros Guerra”, brevemente, serão ainda fornecidas informações 

suplementares sobre o assunto. -------------------------------------- 

2 – A periodicidade do supra referido transporte, foi, definida no 

sentido de os mesmos serem realizados nos dias de maior necessidade 

de mobilidade transfronteiriça, muito concretamente, nos dias de feira 

e nos principais eventos festivos dos Municípios. ------------------- 

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

b) Jardim de Infância de Valdanta: retomando a sua intervenção, o 

Vereador do Partido Social Democrata, Arq. Carlos Penas, solicitou, 

junto do Presidente da Câmara, informação relacionada com o eventual 

encerramento do Jardim de Infância de Valdanta, tendo o mesmo, na 

presente data, seis crianças inscritas. ----------------------------- 

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

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

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

1 – No ano passado, foi elaborada uma proposta pelo Presidente da 

Câmara, tendo em consideração os interesses pedagógicos, didáticos, 

relevância social, entre outros, tendo sido definido, um critério 

numérico, relativamente, ao número mínimo de alunos, para o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino – Ensino Básico (10 

alunos) e Ensino Pré-escolar (6 alunos); ---------------------------- 

2 – Neste contexto, a autarquia tem vindo a defender o funcionamento 

dos estabelecimentos de ensino, com base no critério, anteriormente, 

assumido. ---------------------------------------------------------- 
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3 – No pretérito mês de maio foi, reportada à Direção Geral de 

Educação, a informação enviada pelos Agrupamentos, documento no qual 

constavam 4 alunos para o Jardim de infância de Valdanta. ----------- 

4 – Esta situação foi comunicada e discutida no último Conselho 

Municipal de Educação, no qual foi transmitido que, na presente data, 

o referido Jardim de Infância, contaria com 6 alunos. --------------- 

5 – Aguarda-se a confirmação/validação da inscrição dos 6 alunos, para 

que o Município possa encetar as diligências necessárias junto da 

Direção Geral de Educação, tendo em vista a manutenção do Jardim de 

Infância de Valdanta, em funcionamento. ----------------------------- 

 

 

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 se associar 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, ao ultramaratonista flaviense, João Oliveira, pela 

conquista de mais um troféu na ultra maratona Portugal 281. --------- 

Terminando a sua intervenção, a Vereadora, deu nota, que na presente 

data, ainda não foi operacionalizada a alteração ao trânsito, por si, 

descrita, na última reunião deste Executivo, muito concretamente, a 

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 – Concorda e é, de inteira justiça, a congratulação apresentada pela 

Vereadora ao ultramaratonista, João Oliveira. ----------------------- 

2 – Relativamente, a alteração ao trânsito, supra referida, a mesma, 

deverá ser operacionalizada, pelos serviços municipais competentes, 

durante a semana em curso. ------------------------------------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 22 de julho de 2019. ---------------------------  

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

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

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

Democrata, Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas e o Vereador do 

Partido Socialista, Eng. Victor Augusto Costa Santos, em virtude de 

não terem estado presentes na reunião da Câmara Municipal titulada 

pela ata objeto de aprovação. --------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
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2.1. CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA “ROTA DOS CONTRABANDISTAS 

DE LAMADARCOS”. - RESOLUÇÃO. PROPOSTA 66/GAP/2019. ------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

1. Considerando que o prédio urbano designado por Escola de 

Lamadarcos, sito na freguesia de Lamadarcos, Concelho de Chaves, se 

encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o 

número 939/20100906, registado a favor do Município de Chaves, e 

inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 328; -------------- 

2. Considerando que, no passado dia 14 de Maio de 2010, foi celebrado 

com a Associação Recreativa Cultural e Desportiva “Rota dos 

Contrabandistas de Lamadarcos”, um contrato de comodato, tendo como 

objeto a cedência do imóvel melhor identificado no anterior nº1, pelo 

período de 3 anos, renovável por igual período, se não for denunciado 

por qualquer das partes contratantes, a fim de que a esta se sirva 

dele exclusivamente para a prossecução dos seus programas de natureza 

recreativa e cultural e fins estatutários, conforme previsto na 

Cláusula segunda do contrato de comodato, documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que 

se anexa à presente proposta; --------------------------------------- 

3. Considerando que o imóvel comodatado se destina, única e 

exclusivamente, à prossecução das atribuições da comodatária, não 

tendo sido referido, à data, a necessidade da instalação de um bar, 

nem à posteriori comunicada; ---------------------------------------- 

4. Considerando que o contrato de comodato poderá ser feito cessar, 

entre outras causas, e não obstante a existência de prazo, por 

resolução, nos termos do artigo 1140º, do Código Civil, por qualquer 

uma das partes; ----------------------------------------------------- 

5. Considerando que, no caso de resolução, a desocupação do prédio 

comodatado é exigível no final do mês seguinte à resolução. --------- 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que 

adote deliberação consubstanciada no seguinte: ---------------------- 

a) Determinar a resolução do contrato de comodato celebrado com a 

Associação Recreativa Cultural e Desportiva “Rota dos Contrabandistas 

de Lamadarcos”, no dia 14/05/2010, tendo como objeto o prédio urbano 

designado por Escola de Lamadarcos, situado na freguesia de 

Lamadarcos, Concelho de Chaves, que se encontra descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o número 939/20100906, 

registado a favor do Município de Chaves, e inscrito na respetiva 

matriz predial sob o artigo 328, nos termos, e para os efeitos, do 

disposto no artigo 1140º, do Código Civil e na cláusula 6ª, do contrato 

de comodato; -------------------------------------------------------- 

b) Notificar a Associação Recreativa Cultural e Desportiva “Rota dos 

Contrabandistas de Lamadarcos” da resolução do contrato de comodato, 

em causa, informando-a das razões que justificaram tal decisão; ----- 

c) Sendo certo que não assiste à associação, supra identificada, 

qualquer indemnização, seja a que título for, pela realização de obras 

ou benfeitorias, considerando-se as mesmas foram integradas no prédio, 

nos termos do disposto no artigo 1138º, do Código Civil e na cláusula 

4ª, do contrato de comodato celebrado entre as partes. -------------- 

Chaves, 23 de julho de 2019. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 
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Em anexo: Cópia do contrato de comodato referido. ------------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar 

da palavra, o Presidente da Câmara, tendo começado por prestar uma 

breve explicitação da proposta, muito concretamente, os fundamentos 

que levam à resolução do presente contrato de comodato, bem como, o 

destino da verba proveniente da alienação do referido imóvel. ------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Senhor Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo tecido 

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

Este assunto já foi abordado em reuniões anteriores, e do conteúdo da 

proposta, apenas consta a utilização indevida do imóvel, objeto de 

comodato, pela Associação - instalação de um bar -, o que na sua 

opinião, não é, motivo suficiente para proceder à resolução do 

retrocitado contrato de comodato, tanto mais que a associação, em 

causa, regista alguma atividade. ------------------------------------ 

Neste contexto, irá votar contra a aprovação da presente proposta. -- 

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

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

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

1 – Do clausulado do respetivo contrato e dos documentos que deram 

origem ao mesmo, nada consta, da intenção da instalação, por parte da 

Associação Recreativa Cultural e Desportiva “Rota dos Contrabandistas 

de Lamadarcos” de um bar, no referido imóvel, o que viola, claramente, 

a finalidade do contrato celebrado, e dá lugar à sua resolução. -----   

2 – Destaca, ainda, o facto de o Município não ter conhecimento de 

nenhuma actividade relevante, realizada pela retrocitada associação.  

3 – Com a alineação do imóvel, objeto de comodato, e a verba 

proveniente dessa venda, poderá, a freguesia proceder à conclusão das 

obras de requalificação de imóvel destinado a centro 

cívico/comunitário. ------------------------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra, a Senhora Vereadora do Partido Social 

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, para, também, se 

manifestar contra a aprovação da presente proposta, por entender que 

estes edifícios possuem uma ligação à comunidade e têm um valor 

sentimental e simbólico superior ao valor patrimonial. -------------- 

Na presente data este edifício encontra-se ao serviço da comunidade, 

e se existe alguma, violação, ao conteúdo do contrato de comodato, a 

retrocitada Associação, deve ser, numa primeira fase, notificada, pelo 

Município, para fazer cumprir o contrato de comodato. --------------- 

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

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

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

1 – Reiterou o facto do Município desconhecer qualquer atividade 

desenvolvida pela Associação, em prol da comunidade, para além do bar 

que mantém em funcionamento no imóvel, objeto de comodato. ---------- 

2 – A avaliação que foi feita pelo Município e pelos Órgãos da 

Freguesia – Junta e Assembleia -, coincide com a necessidade de 

concluir o edifício destinado a centro cívico/comunitário, de forma a 

que o mesmo seja colocado ao serviço da comunidade. ----------------- 

3 – É sua opinião que o interesse público, fica melhor salvaguardado, 

com a resolução do presente contrato de comodato e posterior alienação 

do imóvel, de forma a permitir a conclusão do edifício destinado a 

centro cívico/comunitário, no qual já se encontram investidos, mais 

de 80 mil euros. ---------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas e Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, 

e com a abstenção do Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João 

Carlos Alves Neves, aprovar a referida proposta. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. ----------------------------------- 

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor João Carlos Alves Neves, tendo apresentado a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

“A sua posição de abstenção prende-se com o facto de não conhecer o 

dossier”. ---------------------------------------------------------- 

 

 

2.2. ADENDAS AOS PROTOCOLOS DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS 

DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) – VALORIZAÇÃO DO ESTATUTO DAS EQUIPAS 

DE INTERVENÇÃO PERMANENTE. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VIDAGO. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS FLAVIENSES. - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE 

SALVAÇÃO PÚBLICA. PROPOSTA Nº65 /GAP/2019. -------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

1 – Considerando que, nos termos do artº17º do DL nº247/2007, de 27 

de junho, alterado e republicado pelo DL 248/2012, de 21 de novembro, 

nos municípios em que se justifique, os corpos de bombeiros voluntários 

ou mistos detidos pelas Associações Humanitárias de bombeiros podem 

dispor de equipas de intervenção permanente (EIP), cuja composição e 

funcionamento é definida por Portaria nº 1358/2007, de 15 de outubro, 

com as alterações introduzidas pela Portaria nº75/2011, de 15 de 

fevereiro; --------------------------------------------------------- 

2 -  No âmbito do objetivo “Melhorar a eficiência da proteção civil e 

as condições de prevenção e socorro”, prevê-se a melhoria e eficiência 

da proteção civil e das condições de prevenção e socorro a acidentes 

e catástrofes, mediante a valorização das associações e dos corpos de 

bombeiros voluntários, reforçando os incentivos ao voluntariado, ao 

apoio ao funcionamento e equipamento e do pleno aproveitamento das 

capacidades operacionais e de comando; ------------------------------ 

3 – Considerando ainda que, através da Resolução de Conselho de 

Ministros nº 157-A/2017, de 27 de outubro, veio a consagrar-se um 

conjunto de medidas tendentes a uma reforma sistémica na prevenção e 

combate aos incêndios florestais e que se estendem a outras áreas de 

proteção e socorro, resultando, por conseguinte, uma valorização da 

profissionalização dos operacionais, desenvolvendo as Equipas de 

Intervenção Permanente (EIP), em parceria com os municípios e com as 

Associações humanitárias de bombeiros, por forma a garantir uma pronta 

e eficaz resposta às ocorrências que envolvam intervenções de socorro 

às populações e proteção dos seus bens; ----------------------------- 

4 – Considerando já terem sido celebrados três protocolos entre a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o Município de Chaves e 

as Associação Humanitária de Bombeiros identificados em epígrafe, os 

quais vieram a ser aprovados em reuniões do órgão executivo realizadas 

em 12/07/2018 e 13/12/2018, tendo em vista a regulação das condições 

de contratação, funcionamento e manutenção, pelas respetivas 

Associações de Bombeiros, dos elementos que irão integrar as Equipas 
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de Intervenção Permanente (EIP), ao abrigo das disposições previstas 

na Portaria nº1358/2007, de 15/10, alterada pela Portaria nº75/2011, 

de 15/02; ----------------------------------------------------------- 

5 - Considerando que, mediante ofício refa. JMS/RM//S – 2172-0619, de 

24 de junho do corrente ano, veio a Liga dos Bombeiros Portugueses, 

informar o Município de Chaves, da celebração de um Protocolo 

estabelecido entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil, a Liga dos Bombeiros Portugueses e a Associação de Municípios 

Portugueses, consubstanciado na valorização do Estatuto das Equipas 

de Intervenção Permanente (EIP), traduzindo-se num aumento 

remuneratório, com efeitos a partir de 1 de julho de 2019, e de acordo 

com o teor da cláusula 5ª , do referido Protocolo, incidindo sobre 12 

meses do ano, subsídio de férias e de Natal. ------------------------ 

II – Proposta em sentido estrito: ----------------------------------- 

1 – Face aos considerandos atrás expostos, e, de acordo com o 

clausulado das adendas aos Protocolos celebrados com as instituições 

mencionadas no ponto 5. e as quais se anexam, pretende-se a criação 

de condições para a valorização do estatuto dos Bombeiros que integrem 

as equipas de Intervenção Permanente (EIP) constituídas nas 

Associações Humanitárias de bombeiros e suportadas, em partes iguais, 

pelos respetivos Municípios e pela ANEPC, tendo por base a Portaria 

nº 1358/2007, de 15/10, alterada pela Portaria nº 75/2011, de 15/02 e 

pela Portaria 148-A/2018, de 22 de maio; ---------------------------- 

2 – Por conseguinte, e com efeitos a partir de 01/07/2019, a 

remuneração dos elementos que integram as Equipas de Intervenção 

Permanente (EIP) constituídas nas Associações Humanitárias passa a 

corresponder ao nível 6 da tabela remuneratória única aplicável à 

administração Pública, no montante de 738,05€ (setecentos e trinta e 

oito euros e cinco cêntimos), sendo que, tal aumento salarial incide 

sobre os 12 meses do ano, subsídio de férias e de Natal e o suplemento 

mensal de chefia é atualizado em conformidade, mediante a aplicação 

de um acréscimo de 25% sobre o valor base; -------------------------- 

3 – Considerando que vieram a ser apresentadas as respetivas minutas 

de adendas aos protocolos de contratação e funcionamento das Equipas 

de Intervenção Permanente (EIP), a celebrar entre a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil (ANPC), o Município de Chaves e as três 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, supramencionadas, 

tendo em vista criar as condições para a valorização do estatuto dos 

bombeiros que integrem estas equipas e a serem subscritos pela 

Autoridade Nacional de emergência e Proteção Civil, o Município de 

Chaves e cada uma das associações de Bombeiros Voluntários; --------- 

4 – O clausulado das referidas minutas de adenda aos Protocolos, 

consagram, na sua cláusula 1ª, uma alteração à cláusula 5ª do 

“Protocolo de Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de 

Intervenção Permanente”, promovendo um aumento remuneratório, fixando-

se a remuneração base mensal em 738,05€ (setecentos e trinta e oito 

euros e cinco cêntimos), correspondente ao nível 6 da tabela 

remuneratória aplicável à Administração Pública, atualizável 

anualmente na mesma percentagem de aumento que se verificar para os 

salários dos trabalhadores da Administração Pública; ---------------- 

5 – Tal revisão à cláusula quinta prevê, ainda, o direito ao subsídio 

de férias e natal, de montante equivalente à remuneração base ou ao 

seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, pago em junho 

e novembro, respetivamente, garantindo-se o montante referente a 

subsídio de refeição equivalente ao estabelecido para a função 

pública, no montante diário de 4,77€ (quatro euros e setenta e sete 

cêntimos); --------------------------------------------------------- 
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6 – Quanto ao elemento que exerça funções de chefia da EIP, é devido 

um suplemento mensal, correspondente a 25% sobre o valor base mensal; 

7 – Por conseguinte, solicita-se autorização para a realização da 

despesa, a transferir mensalmente, para as Associações Humanitárias 

de Bombeiros Voluntários identificadas em epígrafe, de acordo com os 

seguintes montantes e regalias, a título de subsídio mensal: -------- 

- Remuneração base mensal: 738,05€/homem; --------------------------- 

- Subsídio de refeição por cada dia de prestação de serviço efetivo: 

4,77€/homem/dia; --------------------------------------------------- 

- Subsídio de férias e Natal, em junho e novembro, de acordo com 

legislação em vigor; ------------------------------------------------ 

- Suplemento mensal sobre o valor de remuneração base mensal, de 25%, 

a atribuir ao elemento que exerça funções de chefia da EIP; --------- 

- Encargos com Segurança Social; ------------------------------------ 

- Encargos com Seguros. --------------------------------------------- 

7.1. – Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários: ----------- 

 
Total mensal por Associação Humanitária de bombeiros = 4.887,86€ (o 

subsídio de refeição foi apurado base/22 dias). --------------------- 

Total da despesa global 2019 (7 meses – julho a dezembro + sub. Natal) 

= 34.215,02€ -------------------------------------------------------- 

Total mensal afeto ao município= 2.443,93€ (50% dos respetivos 

encargos); --------------------------------------------------------- 

Total despesa 2019 (7 meses) – componente do Município de Chaves = até 

17.107,51€ (50% dos respetivos encargos); --------------------------- 

7.2 – Verifica-se assim, o seguinte valor médio previsto para cada 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, a efetivar 

mensalmente, pelo Município de Chaves e, condicionada à apresentação, 

pela respetiva Associação Humanitária, da competente lista de encargos 

mensais, discriminada por componente da despesa dos elementos 

constituintes da EIP: ----------------------------------------------- 

Total da despesa mensal, afeta ao Município, para as 3 Associações = 

7.331,79€; --------------------------------------------------------- 

Total da despesa anual (7 meses), afeta ao município, para as 3 

associações = 51.322,53€ -------------------------------------------- 

Tal montante correspondente a 50% do valor imputado ao Município de 

Chaves, sendo que os restantes 50% são da competência da ANPC. ------ 

8 – A despesa objeto de tal protocolo tem enquadramento orçamental na 

rubrica da despesa 04070199, de acordo com informação de cabimento e 

compromisso, em anexo. ---------------------------------------------- 

9 -  As presentes adendas aos protocolos são válidas por um período 

de 3 (três) anos e renováveis automática e sucessivamente por igual 

período, caso não seja resolvido por qualquer das partes, sendo que a 

autorização de assunção de encargos plurianuais se encontra 

salvaguardada, face ao  disposto no nº 3, do artº 6º da lei nº 8/2012, 

de 21 de fevereiro, o qual, na sua versão atualizada, prevê, 

expressamente que “Nas situações em que o valor do compromisso 

plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea a), do nº 

remuneração mensal 738,05 € subs. Ref.mês 4,77 € seg.social mês 22,30%remun. Mensal base

2 952,20 €

922,56 €

19,08 €

4,77 €

sub-total 3 690,25 € 184,51 € 3 874,76 € 23,85 € 864,07 €

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vidago

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Flavienses

- Associação Humanitária dos Bombeiros de Salvação pública

Total encargos 

mensais
4 887,86 €

seguro mensal

125,18 €

125,18 €

658,34 €

205,73 €

4 bombeiros

1 bombeiro (chefia)

Equipa

2 952,20 €

738,05 €

subsídio chefia (25%)

0,00 €

184,51 €
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1, do artº 22, do Decreto-Lei nº 197/99, de 08 de junho, (99.759,58€) 

a competência referida na alínea c), do nº1, pode ser delegada no 

Presidente da Câmara”, delegação essa que se encontra em vigor. ----- 

10 – Para o efeito, nos termos do disposto na alínea o), do nº1, do 

artº 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, 

“(…) deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou 

à realização de eventos de interesse para o Município, bem como à 

informação e defesa dos direitos dos cidadãos”, submete-se à próxima 

reunião do órgão executivo, a minuta adendas aos Protocolos, em anexo, 

a outorgar pelas partes intervenientes, tendo em vista a aprovação do 

seu clausulado e, bem assim, a realização da despesa inerente ao 

subsídio a conceder às três Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários: ------------------------------------------------------- 

- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vidago -------- 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Flavienses ------ 

- Associação Humanitária dos Bombeiros de Salvação Pública. -------- 

11 – Tendo em conta o teor das referidas adendas aos Protocolos 

celebrados com as respetivas Associações Humanitárias, a atualização 

da remuneração salarial, produz efeitos retroativos a 1 de julho de 

2019, considerando que tais adendas apenas vieram a ser remetidas, ao 

Município, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 

no dia 17 do corrente mês. ------------------------------------------ 

Chaves, 18 de julho de 2019 -----------------------------------------                                

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

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

(anexo: Minutas de adenda aos Protocolos) -------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. REVOGAÇÃO, POR MÚTUO ACORDO, DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO 

COM A EMPRESA ““ULTRIPLO, LDA”, NO DIA 5 DE JUNHO DE 2012; - RECOLHA 

SELETIVA DE ROUPA, CALÇADO E BRINQUEDOS USADOS E INSTALAÇÃO DOS 

RESPETIVOS CONTENTORES, NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA 

N.º 71/GAP/2019. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que no pretérito dia 5 de junho de 2012 veio a ser 

celebrado, entre o Município de Chaves e a empresa “Ultriplo, Lda”, 

um protocolo de cooperação centrado na recolha seletiva de roupa, 

calçado e brinquedos usados e instalação dos respetivos contentores, 

no território do Município de Chaves, documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 

anexa à presente proposta; ------------------------------------------ 

2. Considerando que a celebração do protocolo de cooperação, acima 

identificado, veio a ser devidamente sancionada pelo órgão executivo 

municipal, em sede de sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 

6 de agosto de 2009; ------------------------------------------------ 

3. Considerando que, através de declaração escrita, documento com 

registo de entrada nos serviços administrativos desta autarquia local 

n.º 6571, de 19/07/2019, a empresa “Ultriplo, Lda” veio manifestar a 

sua vontade em rescindir, por mútuo acordo, o retromencionado 

protocolo; --------------------------------------------------------- 
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4. Considerando que, na presente data, se pretende proceder a uma 

reavaliação deste tipo de ocupação do domínio público municipal e 

traduzida na colocação de contentores para recolha seletiva de roupa, 

calçado e brinquedos usados, no território do Município de Chaves, em 

vista a definir os parâmetros a que a mesma deve obedecer, garantindo 

o correto ordenamento dos contentores, bem como a imagem e 

enquadramento no seu envolvente; ------------------------------------ 

5. Considerando, nesta justa medida, que existe uma vontade mútua 

em revogar o protocolo de cooperação celebrado entre as partes, no dia 

5 de junho de 2012, extinguindo, nesta justa medida, os seus efeitos; 

6. Considerando, ainda, que o Município detém a responsabilidade 

pela gestão de resíduos sólidos e urbanos produzidos na sua área 

territorial, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 

de setembro e ulteriores alterações, diploma legal que aprovou o regime 

geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos; --------- 

7. Considerando, por último, que, de acordo com o estatuído na 

alínea qq), do n.º 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12/09 e ulteriores alterações, compete à Câmara Municipal a 

administração do domínio público municipal. ------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao órgão executivo municipal 

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

a) Revogar o protocolo de cooperação celebrado entre o Município de 

Chaves e a empresa “Ultriplo, Lda”, no dia 5 de junho de 2012, centrado 

na recolha seletiva de roupa, calçado e brinquedos usados e instalação 

dos respetivos contentores, no território do Município de Chaves, com 

base nas razões expostas no capítulo anterior; ---------------------- 

b) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do CPA, dever-

se-á dar conhecimento da deliberação que vier a ser praticada sobre o 

presente assunto, à empresa “Ultriplo, Lda”. ------------------------ 

Chaves, 29 de julho de 2019. ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

2.4. RESCISÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO COM A EMPRESA 

“UZARDENOVO, LDA”, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013; - RECOLHA SELETIVA DE 

ROUPA, CALÇADO E BRINQUEDOS USADOS E INSTALAÇÃO DOS RESPETIVOS 

CONTENTORES, NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

72/GAP/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que no pretérito dia 24 de abril de 2013 veio a ser 

celebrado, entre o Município de Chaves e a empresa “Uzardenovo, Lda”, 

um protocolo de cooperação centrado na recolha seletiva de roupa, 

calçado e brinquedos usados e instalação dos respetivos contentores, 

no território do Município de Chaves; ------------------------------- 

2. Considerando que a celebração do protocolo de cooperação, acima 

identificado, veio a ser devidamente sancionada pelo órgão executivo 

municipal, em sede de sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 

16 de Abril de 2013; ------------------------------------------------ 
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3. Considerando que a empresa, acima, identificada, veio a ser 

integrada na empresa “H Sarah Trading, Lda”, deixando de ter, nesta 

justa medida, personalidade jurídica autónoma; ---------------------- 

4. Considerando que a empresa “H Sarah Trading, Lda” requereu a este 

Município a alteração do protocolo celebrado com a empresa 

“Uzardenovo, Lda”, com o intuito de passar a constar como outorgante 

do mesmo, em substituição desta última; ----------------------------- 

5. Considerando que, não obstante o pedido de cessão de posição 

contratual, acima, referido, ter sido objeto de análise e discussão, 

por parte do órgão executivo municipal, em sede de sua reunião 

ordinária realizada no dia 14 de Fevereiro de 2014, tal cessão não 

veio a ser autorizada pelo referido órgão, como resulta, aliás, do 

teor da deliberação tomada sobre o assunto; ------------------------- 

6. Considerando que do teor do protocolo celebrado no dia 24 de 

abril de 2013, não se retira qualquer clausula que permita a cessão e 

ou transmissão da posição contratual dos outorgantes, razão pela qual 

tal modificação não poderia ter lugar sem o consentimento expresso do 

outro outorgante, no caso, o Município de Chaves, o que não sucedeu;- 

7. Considerando, ainda sobre esta matéria, que a celebração de um 

protocolo de cooperação implica a existência de uma especial confiança 

entre as partes, a qual justifica o estabelecimento e desenvolvimento 

de uma parceria de cooperação, reconhecendo-se, mutuamente, que a 

outra parte reúne os requisitos necessários para tal; --------------- 

8. Considerando que tal natureza afasta a possibilidade de ser 

imposta uma nova parceira a uma das contrapartes, sem que a mesma 

tenha dado, para tal, o seu expresso consentimento, no caso do 

Município de Chaves, pelo órgão com competências para tal, ou seja, a 

Câmara Municipal; --------------------------------------------------- 

9. Considerando, ainda sobre esta matéria, que o protocolo de 

cooperação, em causa, contempla a atribuição de direitos de uso 

privativo do domínio público municipal; ----------------------------- 

10. Considerando que nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 

280/2007, de 7 de agosto e ulteriores alterações, a atribuição de tais 

direitos é sempre efetuada com carater precário, atendendo à natureza 

pública dos bens em causa, incompatível com o comércio jurídico 

privado, bem como apropriação individual; --------------------------- 

11. Considerando que, conforme decorre do disposto no n.º 3, do 

artigo 28º, do retrocitado diploma legal, os direitos de uso privativo 

do domínio público apenas podem ser objeto de atos de transmissão 

desde que precedidos de autorização expressa da entidade que os 

concedeu, o que, refira-se em abono da verdade, não sucedeu; -------- 

12. Considerando que, ainda que assim não se entendesse, o que apenas 

se admite por mera hipótese de raciocínio, a eventual cessão da posição 

contratual para terceira pessoa, sempre acarretaria a assunção, por 

parte desta última, de todas as obrigações constantes do protocolo 

celebrado no dia 24 de abril de 2013, entre as quais a manutenção dos 

contentores, e sua substituição, garantindo o seu bom estado de 

conservação e a limpeza do espaço circundante aos mesmos; ----------- 

13. Considerando que, na presente data, se constata a existência de 

vários contentores de recolha visivelmente degradados, sem que se 

tenha procedido à sua substituição e ou reparação; ------------------ 

14. Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, da cláusula 

4ª, do Protocolo de Cooperação celebrado no dia 24 de abril de 2013, 

o incumprimento, por qualquer uma das partes, das obrigações 

constantes do mesmo, confere à outra parte o direito de o rescindir;  

15. Considerando, por último, e sem prejuízo do que, acima, foi dito, 

esta autarquia local pretende proceder a uma reavaliação deste tipo 
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de ocupação do domínio público municipal e traduzida na colocação de 

contentores para recolha seletiva de roupa, calçado e brinquedos 

usados, no território do Município de Chaves, em vista a definir os 

parâmetros a que a mesma deve obedecer, garantindo o correto 

ordenamento dos contentores, bem como a imagem e enquadramento na sua 

envolvente; -------------------------------------------------------- 

16. Considerando que nos termos do n.º 3, da cláusula 4.ª, do 

retromencionado Protocolo, ainda que se admitisse que existiu uma 

cessão da posição contratual para a empresa “H Sarah trading, Lda”, o 

que, como se viu, não se aceita, sempre assiste ao primeiro outorgante 

o direito de invocar a rescisão do protocolo por razões de interesse 

público; ----------------------------------------------------------- 

17. Considerando, ainda, que o Município detém a responsabilidade 

pela gestão de resíduos sólidos e urbanos produzidos na sua área 

territorial, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 

de setembro e ulteriores alterações, diploma legal que aprovou o regime 

geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos; --------- 

18. Considerando que, de acordo com o estatuído na alínea qq), do 

n.º 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e 

ulteriores alterações, compete à Câmara Municipal a administração do 

domínio público municipal. ------------------------------------------ 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao órgão executivo municipal 

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

a) Rescindir, unilateralmente, o protocolo de cooperação celebrado 

entre o Município de Chaves e a empresa “Uzardenovo”, no pretérito dia 

24 de abril de 2013, centrado na recolha seletiva de roupa, calçado e 

brinquedos usados e instalação dos respetivos contentores, no 

território do Município de Chaves, com base nas razões expostas no 

capítulo anterior; -------------------------------------------------- 

b) Ainda que não se reconheça que existiu uma cessão da posição 

contratual, considerando que a segunda outorgante do protocolo, leia-

se, “Uzardenovo, Lda”, veio a ser integrada na empresa “H Sarah 

Trading, Lda”1 dever-se-á, à cautela, conceder, a esta última, um prazo 

de 10 dias para permitir que venha ao procedimento, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre a rescisão do protocolo; ---------------- 

c) Findo o prazo referido na alínea anterior, e caso a empresa H 

Sarah Trading, Lda” não se pronuncie, deverá a rescisão proposta na 

alínea a), assumir, sem mais, carater definitivo e executório. ------ 

Chaves, 29 de julho de 2019. ---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

2.5. CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

AQUAVALOR – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 

ÁGUA – ASSOCIAÇÃO. - ADENDA AO CONTRATO. PROPOSTA  Nº 73/GAP/2019. -- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------- 

                                                           
1 Ressalve-se, desde já, que este Município desconhece em que termos 

foi efetuada a referida integração. --------------------------------- 
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1. Entre a associação “Aquavalor – Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia da Água – Associação”, veio, no passado 

dia 4 de dezembro de 2018, a ser celebrado um contrato de comodato com 

este Município, tendo por objeto o imóvel denominado “Antigo 

Magistério”, sito na Rua Dr. Júlio Martins, n.º 1, em Chaves, inscrito 

na matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 

2078 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

nº 1671/20090402, a fim daquela associação se servir dele para a 

instalação da respetiva sede e funcionamento. ----------------------- 

2. O referido contrato de comodato, registado nos respetivos serviços 
municipais sob o nº 86/2018, estabelece os direitos e obrigações das 

partes outorgantes, entre as quais, nos termos do disposto na Cláusula 

7ª, sob a epígrafe “Transmissão do Comodato”, que o “ O comodatário 

não poderá transmitir qualquer dos direitos e obrigações decorrentes 

do direito de ocupação, em regime de comodato, do prédio comodatado, 

sem autorização expressa e prévia da Câmara Municipal de Chaves”. --- 

3. Através de carta datada do pretérito dia 13 de junho de 2019, com 
o registado nos serviços municipais DCG/2019, DAF, E,G, 6825 de 29-

07-2019, a associação Aquavalor, melhor supra identificada, ao abrigo 

da alínea c) do ponto 1, do Artigo 19º dos Estatutos da Associação, 

veio solicitar prévia autorização expressa para uso do imóvel supra 

identificado, pelo Instituto Politécnico de Bragança – IPB -, seu 

associado fundador, e pela Agência Para a Gestão Integrada de Fogos 

Rurais – AGIF - para a instalação e funcionamento de “serviços” 

emergentes dum Protocolo celerado entre estas duas entidades. ------- 

4. Alega a Aquavalor que os membros da sua direção deliberaram que a 
sua sede tem as condições necessárias para a prossecução dos objetivos 

protocolados entre o IPB e a AGIF, dado tais objetivos não colidirem 

com as atividades por si prosseguidas. ------------------------------ 

5. Neste contexto, face à importância, publicamente, reconhecida à 
missão da AGIF, a instalação e funcionamento dos “serviços” 

protocolados entre o IPB e a aludida Agência, no imóvel denominado 

“Antigo Magistério”, constituem uma mais valia para a cidade e concelho 

de Chaves, pelo que o executivo municipal deverá conceder autorização 

expressa à comodatária “Aquavalor – Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia da Água – Associação” para que  naquele 

imóvel, se lhe encontra comodatado, venham a funcionar tais 

instalações, titulando tal autorização através de uma adenda ao 

contrato inicial. --------------------------------------------------- 

II – Proposta em Sentido Estrito ------------------------------------ 

Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, e considerando que 

nos termos do disposto na alínea u), do nº 1, do Artigo 33º, do Anexo 

I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal 

apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, e, ainda, que foi 

a câmara municipal a autorizar a celebração do retrocitado contrato 

de comodato, em sua reunião de 29 de novembro de 2018,  tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário, a aprovação da seguinte proposta:- 

a) Que seja autorizada a cedência/ocupação de espaço pelo Instituto 
Politécnico de Bragança e pela Agência Para a Gestão Integrada de 

Fogos Rurais, solicitada pela associação “Aquavalor – Centro de 

Valorização e Transferência de Tecnologia da Água – Associação”, no 

prédio sito na Rua Dr. Júlio Martins, n.º 1, em Chaves, inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 

2078 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

nº 1671/20090402; --------------------------------------------------- 
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b)  Para o efeito, que seja celebrada uma adenda ao contrato de 

comodato outorgado entre a Aquavalor e este Município, em 4 de dezembro 

de 2018, no sentido da cláusula 2ª passar a prever que o imóvel 

comodatado, além da finalidade constante desta cláusula passará a 

prever a ocupação de espaço pelo Instituto Politécnico de Bragança e 

pela Agência Para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, em vista à 

prossecução dos objetivos previstos no protocolo celebrado entre estas 

entidades, em tudo o mais se mantendo os direitos e obrigações das 

partes signatárias do citado contrato de comodato; ------------------ 

c) Para o efeito, deverá a presente proposta ser agendada para uma 
próxima reunião do executivo, com vista à aprovação da mesma, bem como 

da minuta da Adenda, em anexo à presente proposta, legitimando, 

simultaneamente, o Vice-Presidente da Câmara a outorgar, em 

representação do Município de Chaves, o mencionado contrato de 

comodato, ao abrigo das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no n.º 3, do artigo 57º, da Lei n.º 169/99, de 18/09 

e ulteriores alterações, na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no artigo 69º, do 

CPA; --------------------------------------------------------------- 

d) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 
levada ao conhecimento da “Aquavalor – Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia da Água – Associação”, através da emissão 

da competente notificação. ------------------------------------------ 

Chaves, 30 de julho de 2019. ---------------------------------------- 

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

Francisco António Chaves de Melo ------------------------------------ 

Em anexo:  ---------------------------------------------------------- 

- A referida minuta de Adenda contrato de comodato; ----------------- 

- O respetivo processo administrativo. ------------------------------ 

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

MINUTA ADENDA AO CONTRATO DE COMODATO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ASSOCIAÇÃO “AQUAVALOR – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA DA ÁGUA – ASSOCIAÇÃO” ------------------------------------ 

Considerando que, no passado dia 4 de dezembro de 2018, foi outorgado 

um contrato de comodato tendo por objeto o imóvel denominado “Antigo 

Magistério”, sito na Rua Dr. Júlio Martins, n.º 1, em Chaves, inscrito 

na matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 

2078 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

nº 1671/20090402, da mesma freguesia, propriedade do Município de 

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

Considerando que o imóvel retro identificado foi comodatado à 

associação Aquavalor – Centro de Valorização de Tecnologia da Água - 

Associação, a fim desta se servir dele para ali instalar a sua sede 

social; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que a referida associação Aquavalor teve conhecimento da 

celebração de um protocolo entre o seu associado Instituto Politécnico 

de Bragança e a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, os 

quais necessitam de instalações para a prossecução dos objetivos 

constantes de tal protocolo; ---------------------------------------- 

Considerando que em reunião da direção da Aquavalor foi reconhecido 

que o edifício que lhe se lhe encontra comodatado é adequado, para os 

efeitos previstos no considerando anterior, sendo certo que nos termos 

da cláusula 7ª do Contrato de Comodato, a comodatária carece de prévia 

autorização expressa do proprietário do imóvel - Municipío de Chaves 

- para a cedência dos direitos e obrigações, a favor de terceiros, 

decorrentes do direito de ocupação do prédio comodatado; ------------ 
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Considerando que, por último, em conformidade com a Proposta Nº 

73/GAP/2019, aprovada por deliberação camarária de __ de ______de 

2019, foi previamente autorizado o uso do imóvel pelo IPB e pela AGIF, 

para a prossecução das atividades desenvolvidas no âmbito do protocolo 

celebrado, por estas entidades, no edifício denominado “Antigo 

Magistério”; ------------------------------------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

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

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

Vice-Presidente da Câmara, Francisco Melo António Chaves de Melo, com 

poderes para o ato, conforme as disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no n.º 3, do artigo 57º, da Lei n.º 169/99, de 18/09 

e ulteriores alterações, e na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do 

anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado 

por primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por 

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

E ------------------------------------------------------------------ 

A Associação Aquavalor – Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia da Água – Associação, com sede na Rua Dr. Júlio Martins, 

nº1, 5400-342 Chaves, representada neste ato pelos Presidente e Vice-

Presidente da Direção Fernando Eirão Queiroga e Nuno Vaz Ribeiro, 

respectivamente, naturais de …, e adiante designado por segundo 

outorgante ou comodatário, devidamente autorizado por deliberação de 

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

É celebrada a presente adenda ao contrato de comodato, outorgado em 4 

de dezembro de 2018, formalizando a alteração, consubstanciada na 

autorização do uso, supra referida, passando a Cláusula 2ª, a ser 

constituída pelo número 1 e pelo número 2, e a ter a seguinte nova 

redação: ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

segundo outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o 

mesmo ao segundo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 

da sua sede social, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 

1135º do Código Civil, com a obrigação de o restituir assim que o 

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

2. O segundo outorgante fica autorizado a ceder o uso do espaço, 

que considere adequado, no imóvel comodatado e melhor identificado na 

Cláusula 1ª, ao Instituto Politécnico de Bragança e à Agência Para a 

Gestão Integrada de Fogos Rurais, para qua ali se instalem a fim de 

prosseguirem os objetivos constantes do protocolo, entre eles, 

celebrado. --------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 4 de 

dezembro de 2018, registado nos serviços municipais-GNE, sob o 

nº86/2018. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

O primeiro Outorgante: ______________________________________________ 

O segundo Outorgante: _______________________________________________ 

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

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

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

                                       

 

2.6. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

INVESTIGAÇÃO. PROPOSTA N.º 74/GAP/2019. ----------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Preâmbulo ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves assume um papel primordial no estudo, 

promoção, preservação e defesa do património cultural, natural, 

arquitetónico e arqueológico do Concelho.--------------------------- 

Neste contexto, é de todo o interesse municipal suscitar, entre a 

população de Chaves, em especial, entre os jovens que tenham concluído, 

no mínimo, o 1º Ciclo de estudos do ensino Superior o interesse pela 

investigação da sua cultura, tradição, património, educação, equidade 

e coesão social, dinâmicas e processos de reestruturação e cooperação 

territorial, turismo e cooperação transfronteiriça, modernização 

administrativa e administração e gestão pública, tecnologia e inovação 

cientifica, água e termalismo, por forma a promover o estudo de 

trabalhos que versem, sobre investigação científica e tecnológica que 

contribuam para o dinamismo e modernização do Concelho.-------------- 

Por outro lado, tem-se verificado, nos últimos anos, a necessidade 

imperiosa de atrair recursos humanos qualificados para o Concelho, em 

especial, os mais jovens, pelo que se impõe a adoção de medidas que 

promovam a fixação dos mesmos no Concelho.--------------------------- 

Importa, por isso, dinamizar políticas públicas de incentivo à 

fixação, no Concelho de Chaves, de jovens, mediante a criação de um 

programa de concessão de bolsas de investigação a desenvolver no 

Município de Chaves e em áreas e ou temáticas de intervenção municipal 

de incontornável interesse público.---------------------------------- 

A definição das linhas de investigação, potenciadoras da produção de 

conhecimento em vista à respetiva incorporação em bens e serviços de 

valor acrescentado deve ser feita em articulação e cooperação com 

outros projetos de relevante interesse público municipal, 

designadamente com o Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia da Água.-------------------------------------------------- 

Partindo destas premissas, torna-se necessário regulamentar o número 

e tipo de Bolsas a proporcionar e os potenciais beneficiários, bem 

como os direitos e deveres dos bolseiros e o procedimento de seleção 

e acompanhamento dos trabalhos de investigação a desenvolver.-------- 

Com a execução do programa de atribuição de bolsas, previsto no 

presente regulamento, prevê-se um custo anual manifestamente 

proporcional aos benefícios associados a tal programa.--------------- 

Sendo certo que tais benefícios podem ser categorizados da seguinte 

forma: ------------------------------------------------------------- 

a) Desenvolvimento de trabalhos de investigação com incidência nas 
áreas anteriormente mencionadas, por forma a criar bases de estudo que 

sustentem e orientem estratégias de atuação futura;------------------ 

b) Fixação, no concelho, de jovens qualificados, com claras 

repercussões quer no desenvolvimento económico do Concelho, quer na 

reversão do índice de envelhecimento da população ativa fixada na área 

territorial do Município de Chaves.---------------------------------- 

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário o 

seguinte:----------------------------------------------------------- 
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a) Adote deliberação consubstanciada na determinação do início do 

procedimento tendente à alteração do Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Investigação, de acordo com o Projeto em anexo à presente 

Proposta, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos 

os efeitos legais;-------------------------------------------------- 

b) Para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 98.º do CPA, dever-

se-á promover à publicitação de tal deliberação, com a indicação do 

órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo 

se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a 

constituição como interessados e a apresentação dos respetivos 

contributos, nos termos do disposto no artigo supracitado;---------- 

c)   O Projeto de alteração do Regulamento, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 101.º do CPA, deverá ser 

submetido a discussão pública, em face do número avultado de pessoas 

passíveis de ser abrangidas pelas medidas fixadas no mesmo, sendo, 

para o efeito, publicado na 2ª série do Diário da República ou no 

Boletim Municipal e na Internet, muito concretamente, no site do 

Município de Chaves, com a visibilidade adequada à sua realização;-- 

d) Seguidamente, deverão as eventuais sugestões colhidas durante a 

fase de discussão pública do Projeto (30 dias a contar da publicação) 

ser devidamente ponderadas pela Câmara Municipal, em vista à aprovação 

definitiva do Projeto de alteração do Regulamento em apreciação;----- 

e) Alcançado o desiderato referido na alínea anterior, deverá a 

Proposta de Alteração de Regulamento ser agendada para uma próxima 

sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido 

órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea 

g), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro;-------------------------------------------------------- 

Por último, que se proceda à publicação da referida alteração do 

Regulamento, no Diário da República, no respetivo Boletim Municipal, 

na Internet (no sítio institucional do município), Jornal Local e 

através de Edital afixado nos lugares de estilo, verificando-se, como 

é óbvio, a sua aprovação nos termos anteriormente sugeridos, tudo 

isto, de acordo com as disposições combinadas previstas no artigo 

56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores 

alterações, e no artigo 139.º do Código do 

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

Chaves, 12 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves -------------------------- 

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

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

CAPÍTULO I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente regulamento estabelece o Programa de Bolsas de 

Investigação, a desenvolver no Município de Chaves, abreviadamente 

designado por “Programa de Bolsas”.--------------------------------- 

2. O Programa de Bolsas abrangerá, apenas, as propostas de 

investigação que incidam sobre os temas e matérias definidos no artigo 

3.º e com incidência no Concelho de Chaves.-------------------------- 

3. Por deliberação camarária, os temas e matérias definidos no artigo 
3.º podem ser, anualmente, revistos e atualizados, devendo os mesmos 

ser devidamente publicitados.---------------------------------------- 

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

Âmbito de aplicação ------------------------------------------------- 
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O Programa de Bolsas de Investigação destina-se a jovens residentes 

no concelho de Chaves que tenham concluído no mínimo o 1.º ciclo de 

estudos do ensino superior.------------------------------------------ 

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

Das Bolsas ---------------------------------------------------------- 

Secção I ------------------------------------------------------------ 

Fixação e Divulgação do Número de Bolsas de Apoio ------------------- 

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

Objetivos e Duração das Bolsas -------------------------------------- 

1. As Bolsas atribuídas destinam-se a apoiar a realização de trabalhos 
de investigação, inovadores, que se enquadrem em matérias de interesse 

para a estratégia de desenvolvimento do concelho de Chaves: --------- 

a) Paisagens, Patrimónios e Valorização de Recursos;-------------- 

b) Educação, Equidade e Coesão Social;---------------------------- 

c) Redes e Iniciativas de Desenvolvimento Local em contextos rurais 

e urbanos;---------------------------------------------------------- 

d) Dinâmica e Processos de Reestruturação e Cooperação Territorial;- 

e) Turismo e cooperação transfronteiriça;------------------------- 

f) Modernização Administrativa e Administração e Gestão Pública;-- 

g) Tecnologia e inovação científica;------------------------------ 

h) Água e Termalismo.--------------------------------------------- 

2. As Bolsas de investigação a atribuir terão a duração de até um 
ano.---------------------------------------------------------------- 

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

Fixação do Número de Bolsas de Apoio -------------------------------- 

O número de Bolsas a admitir é fixado em função das possibilidades de 

acolhimento do Município de Chaves e a dotação orçamental não pode ser 

superior a 45.000€.-------------------------------------------------- 

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

Contrato das Bolsas e Remuneração de Apoio -------------------------- 

1. O Município de Chaves celebra com o bolseiro um contrato de bolsa, 
onde constam os correspondentes direitos e deveres dos outorgantes.-- 

2. O contrato de bolsa a celebrar será sempre reduzido a escrito, 
constando, do mesmo, obrigatoriamente, os seguintes elementos:------- 

a) A identificação do bolseiro e do orientador;--------------------- 
b) A identificação da entidade de acolhimento e financiadora;-------  
c) A identificação do presente regulamento;-------------------------  
d) O plano de atividades a desenvolver pelo bolseiro;---------------  
e) A indicação da duração e data de início da bolsa.---------------- 
3. Os contratos de bolsa não geram quaisquer relações de natureza 
jurídico-laboral, nem de prestação de serviços, não adquirindo o 

bolseiro a qualidade de trabalhador em funções públicas e ou prestador 

de serviços.-------------------------------------------------------- 

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

Compensação Financeira ---------------------------------------------- 

1. A compensação financeira a auferir em termos de Bolsa é a 

correspondente ao valor mensal de 2 IAS (Indexante de Apoios Sociais).- 

2. O pagamento será efetuado na data programada para o pagamento das 
remunerações mensais devidas aos trabalhadores do Município de 

Chaves.-------------------------------------------------------------  

Secção II ----------------------------------------------------------- 

Candidaturas e Seleção ---------------------------------------------- 

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

Requisitos Relativos aos Bolseiros ---------------------------------- 

Podem candidatar-se às bolsas previstas no presente regulamento, os 

cidadãos de nacionalidade portuguesa e residentes no Concelho de 
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Chaves, possuidores, no mínimo, do 1.º ciclo de estudos do ensino 

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

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

Candidaturas  ------------------------------------------------------- 

1. As candidaturas à bolsa processam-se através do preenchimento do 
formulário próprio, disponível no site do Município (www.chaves.pt) 

podendo ainda ser fornecido em suporte de papel na Divisão de Recursos 

Humanos e Ação Social.----------------------------------------------- 

2. As candidaturas têm a validade de um ano, permanecendo em base de 
dados para efeitos exclusivos de consulta por parte dos serviços do 

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

3. Os dados pessoais constantes da base de dados, respeitantes aos 
candidatos à bolsa, são confidenciais, nos termos da lei.------------ 

4. O preenchimento do formulário de candidatura é feito sob 

compromisso de honra, determinando as falsas declarações a exclusão 

da candidatura.----------------------------------------------------- 

5. Cada candidato apenas pode apresentar candidatura a uma Bolsa.--- 
6. O endereço eletrónico e o número telefónico móvel indicados pelos 
candidatos serão utilizados para efeitos de contactos e notificações.- 

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

(Comissão de Seleção) ----------------------------------------------- 

1. A análise de candidaturas será realizada por uma Comissão de 

Seleção de Bolsas de Investigação, constituída em função do tema de 

investigação da bolsa a conceder, com a seguinte composição:-------- 

- O Vereador responsável pela área de intervenção municipal 

relacionada com o tema de investigação, que exercerá as funções de 

Presidente da Comissão;--------------------------------------------- 

- O Dirigente da unidade orgânica responsável pelo acompanhamento e 

supervisão do bolseiro;--------------------------------------------- 

- Um docente de uma instituição de ensino superior, a designar por 

despacho do Presidente da Câmara.------------------------------------ 

2. A Comissão de Seleção analisa os projetos candidatos, aplicando os 

métodos de seleção previstos no artigo 11º.-------------------------- 

3. A Comissão delibera por maioria, dispondo o seu presidente de voto 

de qualidade.------------------------------------------------------- 

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

Divulgação das Bolsas de Apoio a Jovens ----------------------------- 

1. O número de Bolsas fixadas nos termos do artigo 4º é divulgado no 
site da CMC( www.chaves.pt) .---------------------------------------- 

2. A publicitação inclui, obrigatoriamente, informação sobre o tema e 
plano de atividades da bolsa, o local e serviço em que as bolsas 

decorrerão, as áreas de formação exigidas, o prazo e a forma de 

apresentação da candidatura, o procedimento, métodos e critérios de 

seleção, as normas aplicáveis e outros requisitos e elementos julgados 

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

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

Métodos de Seleção -------------------------------------------------- 

1. Em vista à seleção dos candidatos a bolsas previstas no presente 
Regulamento, serão utilizados os seguintes métodos de seleção:------- 

a) APT – Análise da Proposta de Trabalho de Investigação 

Apresentada--------------------------------------------------------- 

b) AC – Avaliação Curricular - Habilitação Adequada e nota final de 

curso;-------------------------------------------------------------- 

c) ES - Entrevista de Seleção – destina-se a avaliar o perfil do 

candidato relativamente aos objetivos estabelecidos.----------------- 

http://www.chaves.pt/
http://www.chaves.pt/
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2. Na análise da proposta de trabalho de investigação apresentada, 
será levado em linha de conta o carater inovatório do estudo, a área 

de estudo e o tema de investigação.---------------------------------- 

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

Avaliação Final ----------------------------------------------------- 

AF – Avaliação Final será expressa de 0 a 20 valores obtida da seguinte 

fórmula:------------------------------------------------------------ 

AF= APT+AC+ES ------------------------------------------------------- 

                 3 ------------------------------------------------- 

AF= Avaliação Final;------------------------------------------------ 

APT= Análise da Proposta de Trabalho de Investigação Apresentada---- 

AC= Avaliação Curricular;------------------------------------------- 

ES= Entrevista de Seleção.------------------------------------------  

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

Notificação e Aceitação --------------------------------------------- 

1. Os candidatos selecionados podem ser notificados através de e-
mail.--------------------------------------------------------------- 

2. Após a receção da notificação de colocação, no Município de Chaves, 
o candidato à respetiva bolsa, tem 10 dias para a aceitar.----------- 

3. A não aceitação pelo candidato, no prazo indicado, na proposta para 
a qual foi selecionado determina a perda do direito à frequência da 

Bolsa.-------------------------------------------------------------- 

4. As listas de classificação das Bolsas são publicitadas através da 
internet, no portal www.chaves.pt.----------------------------------  

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

Comprovação dos Requisitos ------------------------------------------ 

Com a aceitação da Bolsa, o candidato deve efetuar, junto da DRHAS, 

prova do cumprimento dos requisitos.-------------------------------- 

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

Gestão das Bolsas --------------------------------------------------- 

1. A gestão e coordenação do Programa de Bolsas cabe ao Setor de 

Formação, Avaliação de Desempenho, Recrutamento e Carreiras, integrado 

na Divisão de Recursos Humanos e Ação Social, competindo-lhe, 

nomeadamente:------------------------------------------------------- 

a) Receber e tratar, os pedidos de Bolsas;------------------------ 

b) Facultar aos serviços do Município, sempre que solicitado, 

informações sobre os pedidos recebidos;------------------------------ 

c) Zelar pelo cumprimento do presente regulamento;---------------- 

d) Manter atualizados os processos individuais dos bolseiros.----- 

2.  Da proposta para abertura da Bolsa de Investigação, consta, 

obrigatoriamente:--------------------------------------------------- 

a) Fundamentação para a realização da mesma;---------------------- 

b) Duração prevista e data de início;----------------------------- 

c) Instalações onde decorrerá;------------------------------------ 

d) Perfis de competências;---------------------------------------- 

e) Planos individuais das Bolsas de Investigação, contendo o 

programa de atividades a desenvolver;-------------------------------- 

f) Orientador.---------------------------------------------------- 

3. Do processo individual do Bolseiro deve constar:------------------ 
a) Ficha de candidatura;-------------------------------------------- 
b) Curriculum Vitae;------------------------------------------------ 
c) Certificado de Habilitações;------------------------------------- 
d) Contrato;-------------------------------------------------------- 
e) Registo de ocorrências;------------------------------------------ 
f) Registo do acompanhamento e da avaliação do jovem bolseiro 

(intercalar e final) elaborada pelo Orientador, bem como, certificados 

de frequência obtidos e emitidos pelo Município;--------------------- 

http://www.chaves.pt/
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g) Relatórios;------------------------------------------------------ 
h) Perfil de competências e planos individuais;--------------------- 
i) Apólice de seguros de acidentes pessoais;------------------------ 
j) Outros elementos decorrentes de especificações constantes no 

contrato.----------------------------------------------------------- 

Secção III ---------------------------------------------------------- 

Desenvolvimento dos trabalhos de investigação ----------------------- 

Subsecção I --------------------------------------------------------- 

Acompanhamento e Fiscalização --------------------------------------- 

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

Exercício de funções ------------------------------------------------ 

1. O bolseiro desenvolverá o trabalho de investigação de acordo com o 
plano de atividades acordado, sendo sujeito à supervisão de um 

orientador, bem como ao acompanhamento e fiscalização regulado nos 

artigos seguintes.-------------------------------------------------- 

2. O trabalho de investigação será desenvolvido, salvo acordo 

diferente das partes, nas instalações do Município de Chaves, em local 

indicado no aviso de publicitação e estará condicionado ao horário de 

funcionamento dos serviços.------------------------------------------ 

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

Orientação --------------------------------------------------------- 

1. O bolseiro desenvolve a sua atividade sob a supervisão de um 

orientador, designado, pelo Município de Chaves, de entre os 

dirigentes do serviço onde o bolseiro se integre.-------------------- 

2. Cada orientador tem a seu cargo no máximo dois Bolseiros.--------- 
3. Ao orientador compete:-------------------------------------------- 
a) Supervisionar a atividade desenvolvida pelo bolseiro no âmbito do 

plano de trabalhos;-------------------------------------------------- 

b) Garantir a afetação exclusiva do bolseiro ao cumprimento do plano 

de trabalhos;------------------------------------------------------- 

c) Emitir declarações comprovativas das atividades desenvolvidas pelo 

bolseiro no Município de Chaves;------------------------------------- 

d) Elaborar, no âmbito das suas funções de supervisão, um relatório 

final de avaliação da atividade do bolseiro.------------------------- 

4. As falsas declarações do orientador impedem a continuidade da 

supervisão e são punidas nos termos da lei.------------------------- 

Subsecção II -------------------------------------------------------- 

Direitos e Deveres do Bolseiro -------------------------------------- 

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

Direitos ----------------------------------------------------------- 

1. São direitos dos Bolseiros:-------------------------------------- 
a) Ser informado acerca do seu plano de trabalho, dos seus direitos 

e deveres genéricos e específicos, relacionados com a sua área de 

intervenção;-------------------------------------------------------- 

b) Receber mensalmente uma bolsa  no valor correspondente a 2 vezes 

o valor do IAS (Indexante de Apoios Sociais);------------------------ 

c) Usufruir das condições, colaboração e apoio necessários à boa 

prossecução do seu trabalho, no cumprimento do respetivo plano 

previamente estabelecido;------------------------------------------- 

d) Receber subsídio de refeição de montante igual ao dos restantes 

trabalhadores do Município de Chaves;-------------------------------- 

e) Ser acompanhado por um orientador;----------------------------- 

f) Suspender as atividades financiadas pela bolsa por motivo de 

doença do bolseiro, justificada por atestado médico ou declaração de 

doença passada por estabelecimento hospitalar;----------------------- 

g) Suspender as atividades financiadas pela bolsa por motivos de 

parentalidade;------------------------------------------------------ 
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h) Usufruir de um seguro de acidentes pessoais, incluindo 

deslocações ao estrangeiro;------------------------------------------ 

i) Beneficiar de um período de descanso que não exceda os 22 dias 

úteis por ano civil;------------------------------------------------- 

j) Receber um Certificado Final ;--------------------------------- 

k) Beneficiar dos demais direitos que decorram do contrato.-------   

2. O período de descanso referido na alínea i), do número anterior, 
não se confunde com direito a férias, não implicando, nesta justa 

medida, o pagamento ao bolseiro de qualquer subsídio adicional ao 

valor da bolsa, designadamente, subsídio de férias.----------------- 

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

Deveres ------------------------------------------------------------ 

1. São obrigações dos Bolseiros:------------------------------------ 
a) Cumprir pontualmente o plano de atividades estabelecido, não 

podendo este ser alterado unilateralmente;--------------------------- 

b) Cumprir as regras de funcionamento interno do Município de Chaves 

e as diretrizes do respetivo orientador;----------------------------- 

c) Apresentar atempadamente os relatórios a que esteja obrigado, 

nos termos do regulamento e do contrato;----------------------------- 

d) Comunicar ao Município de Chaves a ocorrência de qualquer facto 

que justifique a suspensão da bolsa;--------------------------------- 

e) Colaborar com o Município de Chaves, facilitando a sua atividade 

e respondendo prontamente a todas as solicitações que lhe forem feitas 

no âmbito desse acompanhamento;-------------------------------------- 

f) Elaborar um relatório final de apreciação do programa de bolsa, 

o qual deve conter uma listagem das publicações e trabalhos elaborados, 

no âmbito do contrato, bem como cópia do respetivo trabalho final, no 

caso de bolsa concedida para obtenção de grau ou diploma académico;-- 

g) Cumprir os demais deveres decorrentes da Lei, do regulamento e 

ou do contrato;------------------------------------------------------ 

h) Guardar confidencialidade, não utilizando nem divulgando por 

qualquer meio informação que lhe seja prestada ou a que tenha acesso.- 

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

Seguro ------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves providenciará aos Bolseiros um seguro que cubra 

os riscos de acidente ocorridos em virtude do desenvolvimento das suas 

atividades.--------------------------------------------------------- 

Secção IV ----------------------------------------------------------- 

Cessação e Sanções -------------------------------------------------- 

Artigo 21.º --------------------------------------------------------- 

Cessação da Bolsa --------------------------------------------------- 

O contrato de bolsa cessa nas seguintes condições:------------------- 

a) Incumprimento reiterado, por uma das partes;------------------- 

b) A prestação de falsas declarações pelo bolseiro;--------------- 

c) A conclusão do plano de atividades;---------------------------- 

d) O decurso do prazo pelo qual a bolsa é atribuída;-------------- 

e) A revogação por mútuo acordo ou alteração das circunstâncias;-- 

f) A constituição de uma relação jurídico-laboral com o Município 

de Chaves.---------------------------------------------------------- 

Artigo 22º ---------------------------------------------------------- 

Sanções ------------------------------------------------------------ 

1. No caso de incumprimento reiterado e grave por parte do bolseiro, 
bem como a falta de apresentação do trabalho final no prazo previamente 

definido, o Município de Chaves tem direito à restituição das 

importâncias atribuídas ao bolseiro. -------------------------------- 
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2. A decisão de aplicação da sanção referida no número anterior 

compete ao Presidente da Câmara Municipal de Chaves, ouvido o 

orientador responsável pelo bolseiro.-------------------------------- 

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

Disposições Finais e Transitórias ----------------------------------- 

Artigo 23.º --------------------------------------------------------- 

Certificado Final --------------------------------------------------- 

No final da Bolsa, o Município emite um Certificado Final da 

frequência, em matéria do cumprimento dos objetivos que foram 

estabelecidos no início da Bolsa e consagrado no contrato a que se 

refere o artigo 5.º.------------------------------------------------ 

Artigo 24º ---------------------------------------------------------- 

Menção de apoio ----------------------------------------------------- 

Sempre que o trabalho de investigação seja objeto de publicação e ou 

publicitação, por qualquer forma, o mesmo deverá ser acompanhado pela 

menção “Trabalho realizado com o apoio do Município de Chaves”. ----- 

Artigo 25.º --------------------------------------------------------- 

Entrada em Vigor ---------------------------------------------------- 

O presente regulamento entra em vigor após a sua publicação.--------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas e Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, aprovar 

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“A sua posição de abstenção prende-se com o facto de o Projeto de 

alteração ao Regulamento se encontrar na fase de discussão pública, 

reservando a sua posição aquando da aprovação definitiva do Projeto 

de alteração do Regulamento ora em apreciação.” --------------------- 

 

 

2.7. ATRIBUIÇÃO DA QUOTA EXTRAORDINÁRIA À ASSOCIAÇÃO DAS TERMAS DE 

PORTUGAL. PROPOSTA Nº 67 /GAPV/2019. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento: -------------------------------------------------- 

1 –  A Associação das Termas de Portugal, constituída em resultado do 

processo de restruturação da ANIAMM – Associação Nacional das 

Indústrias de Águas Mineiro Medicinais e de Mesa, conta com um universo 

atual de cerca de 38 associações e visa a promoção e o desenvolvimento 

técnico, económico e social do termalismo e das termas portuguesas;-- 

2 – Considerando que a referida Associação tem por fim o estudo e 

desenvolvimento dos interesses relativos ao termalismo e às estâncias 

termais, competindo-lhe para tanto, promover e praticar tudo quanto 

possa contribuir pelo respetivo progresso técnico, económico ou 

social, valorizando a projeção socioeconómica dos setores nela 

integrados e representando os associados junto de quaisquer entidades 

públicas ou privadas bem como das organizações patronais e de 

trabalhadores; ----------------------------------------------------- 

3 – Considerando que o Município se constitui associado da ANIAMM, no 

ano de 1978, tendo para o efeito, sido atribuída uma quota ordinária 

anual, aprovada pelo órgão executivo em sua reunião de 24/07/1978. -- 
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4 – Considerando que, à data atual, o valor da quota anual a transferir 

pelo Município à ATP em 2019 é apurada em função da fórmula apresentada 

e de acordo com o mail rececionado em 25/09/2018, ou seja, 0,045€/mês 

x nº de aquistas clássicos + 0,045€/mês x 30% do nº de aquistas “Bem 

Estar” + quota fixa = 65,00 €/mês, conforme decorre da Tabela de 

quotas, da referida Associação das Termas de Portugal; -------------- 

5 – Considerando que, mediante comunicação, via mail, datado de 

18/07/2019, veio a ATP – Associação das Termas de Portugal, dar 

conhecimento, ao Município de Chaves de se encontrar a decorrer uma 

campanha de comunicação e promoção das Termas de Portugal, designada 

“É Natural Estar Bem”, a qual consiste numa aposta estratégica 

destinada à dinamização da atividade Termal em Portugal, com os 

seguintes objetivos: ------------------------------------------------ 

a) Reposicionamento e rebranding da marca Termas de Portugal; ----- 

b) Estruturação de ofertas de destino termais com articulação entre 

a oferta da Estância Termal e os produtos, serviços e polos de atração 

turística regional e local; ----------------------------------------- 

c) Promoção da oferta termal para o mercado interno e divulgação da 

oferta termal junto dos diferentes públicos-alvo consumidor, media, 

operadores turísticos, agencias de viagens e prescritores. ---------- 

6 -  Considerando que tal campanha é cofinanciada pelo Programa 

Valorizar – Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, apoiada 

institucionalmente pela Secretaria de Estado do Turismo, tendo sido 

assinado, em 10 de abril de 2019, um contrato programa entre o Turismo 

de Portugal e a Associação das Termas de Portugal, para assegurar o 

respetivo cofinanciamento da Campanha em curso, em sessão pública com 

a presença da Secretária de Estado do Turismo; ---------------------- 

7 – Considerando que o Investimento total da referida Campanha “É 

Natural Estar Bem”, resulta no montante de 360.500,00€ (trezentos e 

sessenta mil e quinhentos euros), cofinanciada pelo Programa Valorizar 

em 70% a fundo perdido (252.350,00€) e pelo setor em 30% (108.150,00€), 

cuja execução ocorrerá em 3 vagas com o seguinte investimento e 

calendarização: ---------------------------------------------------- 

a)  1º vaga (30%): junho – agosto 2019 (Investimento total: 

100.000,00€); ------------------------------------------------------ 

b)  2º vaga (30%): setembro-outubro 2019 (Investimento total: 

100.000,00€); ------------------------------------------------------ 

c) 3º vaga (40%): fevereiro-junho 2020 (Investimento total: 

160.500,00€). ------------------------------------------------------ 

8 -  Considerando que já se encontra em curso a otimização do novo 

site Termas de Portugal, bem como a campanha de notoriedade e imagem 

nas redes sociais, a produção de portfólio fotográfico Termas de 

Portugal e a campanha nos meios digitais, torna-se necessária a 

atribuição de uma quota-extra, no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), 

destinada a comparticipar, em 10%, os encargos com o projeto a 

desenvolver pela ATP. ----------------------------------------------- 

II - Proposta: ------------------------------------------------------ 

1 – Considerando que o Município de Chaves reconhece manifesto 

interesse no desenvolvimento e operacionalização da Campanha “É 

Natural Estar Bem”, entendendo que, o aporte financeiro a afetar aos 

associados, no caso em concreto, ao Município de Chaves, se revela 

imprescindível para a sua execução e alcance dos objetivos propostos 

no âmbito da mesma, e atendendo às razões de facto o direito atrás 

expostas, propõe-se, ao abrigo das disposições previstas na alínea 

aaa), do nº 1, do artº 33, do Anexo 1 à lei 75/2013, de 12 de setembro, 

que o órgão executivo municipal delibere sobre a participação do 

Município no projeto / ação de cooperação descentralizada, no âmbito 
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do Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização Turística do 

Interior; ---------------------------------------------------------- 

2 – Para o efeito que seja aprovada a atribuição à ATP – Associação 

das Termas de Portugal, de uma quota extraordinária no valor de 

2.000,00€ (dois mil euros), correspondente à compartição de 10%, dos 

encargos como projeto / ação a desenvolver pela ATP – Associação das 

Termas de Portugal, no âmbito da Campanha “É Natural Estar Bem”; ---- 

3 – Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada, à entidade peticionária; ------------------------------------ 

4 – Que a presente proposta tenha cobertura orçamental através da 

rubrica da despesa 060203050399, de acordo com informações de 

cabimento e compromisso em anexo; ----------------------------------- 

5 – Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por parte do 

executivo municipal, que a mesma seja publicitada, nos termos do artº 

56, do Anexo 1, da lei nº 75/2013, de 12 de setembro; --------------- 

6 – Por último, na sequência de tal operação, deverá a mesma, ser 

remetida para a Divisão de Gestão Financeira para ulterior 

operacionalização. ------------------------------------------------- 

Chaves, 25 de julho de 2019, ---------------------------------------- 

O presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL -. 

EXECUTADO: JOSÉ FERNANDES DA COSTA – EXECUTADO 1187 -. 

INFORMAÇÃO/EXECUÇÕES FISCAIS. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Executado acima identificado, NIF 118983566, veio, através do 

requerimento com o registo de entrada nos serviços de atendimento do 

Município, NIPG 4617/19, no dia 24/04/2019, solicitar o pagamento em 

prestações de valor em dívida; -------------------------------------- 

Alegando não ter possibilidades económicas que possibilitassem o 

pagamento do valor em dívida, foi, tal pedido analisado pela DRHAS, à 

luz do Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, conforme Inf. 90/SHSDPC 58/2019, anexa ao presente 

processo administrativo; -------------------------------------------- 

Em 27/05/2019, e com base na informação dos serviços supra 

identificada, foi praticada decisão pelo órgão executivo municipal, 

consubstanciada na intenção de indeferimento do pedido, pelos motivos 

constantes da mesma, tendo sido, nesse sentido, notificado o 

executado, nos termos e para os efeitos do previsto no art. 121º e 

seguintes do CPA; --------------------------------------------------- 
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Decorrido o prazo concedido e consultado o programa de registo de 

entrada de expediente no Município, informa-se que, até à presente 

data, não se registou qualquer entrada de expediente com o NIF 

118983566, no sentido de inverter o sentido da decisão adotada pelo 

órgão executivo municipal em 2019/06/11, sugerindo-se, assim, salvo 

melhor opinião, que o presente processo seja encaminhado, a uma próxima 

reunião do órgão executivo municipal, para, agora, tornar definitiva 

a decisão de indeferimento. ----------------------------------------- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. -------- 

Chaves, 17 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

A Escrivã dos Processos de Execução Fiscal -------------------------- 

(Helena Fernandes) -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/07/17. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 
 
2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

EXECUTADO: JOSÉ MANUEL FONSECA COELHO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

151/DAF/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. -------------------------------- 

Em anexo: O correspondente Processo administrativo. ----------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/07/30. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para aprovação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

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. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS – REQ: CASA DA CULTURA 

DE VIDAGO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 164– STL/2019. -------------------- 

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 “ Casa da Cultura de Vidago”, 

com sede no Largo da Praça, n.º 14, Vidago União de  freguesias de 

Vidago/Arcossó/Selhariz/Vilarinho das Paranheiras, concelho de Chaves 

veio, através de requerimento com o registo de entrada nos Serviços 

desta Autarquia n.º6284/19, de 1207/2019, solicitar autorização para 

a realização do evento denominado “VIDAGOFESTA”, A REALIZAR NO Mercado 

Municipal de Vidago, nos dias 27 e 28 de julho de 2019; ------------- 

Considerando que, no aludido requerimento, a Associação “ Casa de 

Cultura de Vidago” solicitou, também, 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; --------------------------------------------------     
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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 ao presente 

Despacho; ---------------------------------------------------------- 

Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos legais 

para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas taxas, 

nos termos do disposto nos nos 2,8 e 12 do art.24º do Regulamento de 

Liquidação de Taxas Municipais; ------------------------------------- 

Considerando que o Valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença especial de ruído para o fim em vista, ascendem ao 

montante de € 111.30 (Cento e onze euros e trinta cêntimos); -------- 

Considerando que, ciente das razões acima evidenciadas, tendo como 

credencial legal o disposto no n.º 3, do Art.35º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, sempre que o exijam circunstâncias excecionais  e 

urgentes e não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara, pode 

o Presidente praticar quaisquer atos da competência desta, ficando, 

todavia, estes, sujeitos a ratificação, na primeira reunião do 

executivo realizada após a sua prática; ----------------------------- 

Ciente das razões acima evidenciadas, tendo como credencial legal o 

disposto no n.º 3, do Artigo 35, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

sempre que o exijam circunstâncias excecionais e urgentes e não seja 

possível reunir extraordinariamente a Câmara, pode o Presidente 

praticar quaisquer ato da competência desta, ficando, todavia, estes 

sujeitos a ratificação, na primeira reunião do executivo realizada 

após a sua prática; ------------------------------------------------- 

Considerando que, no caso individual e concreto ora em apreciação, se 

encontram reunidos todos os pressupostos legais decorrentes da 

aplicação de tal norma, a saber: ------------------------------------ 

1- Urgência da situação em face dos factos anteriormente descritos; 

2- impossibilidade de realizar, em tempo útil, de uma reunião 

extraordinária do executivo municipal, tendo por referência a data da 

decisão administrativa consubstanciada na autorização da atividade 

pretendida e bem, assim, a data da realização efetiva da mesma, ou 
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seja a ter início do dia 27 de julho e terminus no dia 28 de julho do 

corrente ano; ------------------------------------------------------- 

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

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

expostas, determino o seguinte: ------------------------------------- 

a) Autorização a cedência do espaço afeto ao mercado Municipal de 

Vidago para a realização da atividade denominada “VIDAGOFEST” A TER 

LUGAR NO Mercado Municipal de Vidago, nos dias 27 e 28 de julho de 

2019, das 20h às 3 h, bem como autorizar a isenção do pagamento das 

respetivas taxas, no valor total €111.30 (cento e onze euros e trinta 

cêntimos), de acordo com o disposto no n.º 2,8 e 12 do art. 24º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; ----------- 

b) Sequencialmente, que seja notificada a requerente do teor integral 
do presente despacho, nos termos do art. 114º do Código do Procedimento 

Administrativo; ---------------------------------------------------- 

c) A presente isenção deverá ser comunicada à Divisão de Gestão 

Financeira, para efeitos de controlo de isenção concedidas pela 

Autarquia Local; ---------------------------------------------------- 

d) Por último, considerando a urgência da situação anteriormente 

evidenciada, deverá o presente assunto ser agendado para a próxima 

reunião ordinária do executivo municipal, a ter lugar no próximo dia 

5 de agosto, em vista à obtenção da necessária e competente ratificação 

da presente decisão, nos termos do disposto no n.º 3, do Artigo 35º, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------ 

Chaves, 30 de julho de 2019. --------------------------------------- 

A Assistente Administrativa, Manuela Sargento ---------------------- 

Em anexo: Os referidos documentos. --------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/07/30. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião do Executivo Municipal para aprovação e 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 30.07.2019. ------------ 

 
 
4. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE OUTEIRO JUSÃO. REQUERENTES: PAULA ALEXANDRA DOS SANTOS CHAVES E 

HUGO MIGUEL FERREIRA DA COSTA.  INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 152/DAF/2019.- 

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 com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta autarquia local n.º 5420, de 18/06/2019, Paula 

Alexandra dos Santos Chaves e Hugo Miguel Ferreira da Costa, vieram 

expor, e a fim requerer, o seguinte: -------------------------------- 

“Após a escritura realizada no dia 3 de Maio do presente ano, resultado 

da nossa compra da Antiga escola de Outeiro Jusão dirigimo-nos à 

divisão de Gestão e ordenamento do território para pedir algumas 

informações técnicas/legais sobre o imóvel em questão para dar início 

ao projecto de arquitectura. ---------------------------------------- 

Nessa data fomos confrontados com uma situação que nos deixou 

perplexos, pois o dito imóvel classificado e avaliado pela Comissão 

de Avaliação do Património Municipal, como estando inserido no espaço 

da classe 1 (espaços Urbano e Urbanizável), Categoria 1.3 (Outros 

aglomerados), afinal a real classificação dele é a Categoria 5.3 

(espaços de interesse paisagísticos), o que desde logo implica uma 
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avaliação diferente bem como vários constrangimentos em relação ao que 

ali se poderia fazer em termos de ampliação da edificação existente. 

Sendo assim a Avaliação apresentada pela vossa comissão foi feita por 

pressupostos errados aos quais nós somos completamente alheios e face 

ao expoto, vimos por este meio pedir a anulação do negócio, bem como 

ser ressarcidos de todas as despesas inerentes ao acto que perfazem o 

montante de 36.380,82 (trinta e seis mil e trezentos e oitenta euros 

e oitenta e dois cêntimos) ------------------------------------------ 

No entanto estamos disponíveis para manter o negócio se formos 

ressarcidos do valor resultante da diferença entre o valor da base de 

licitação (21250€) e o valor patrimonial registado nas finanças de (12 

170€), e se fizerem a ligação entre o imóvel e a rede pública de 

saneamento e água.” ------------------------------------------------- 

2. Neste contexto, veio a ser solicitado, pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz, a emissão de parecer jurídico sobre a 

pretensão formulada pelos interessados, bem como proposta de decisão. 

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

II – Enquadramento prévio ------------------------------------------- 

1. Em reunião do executivo camarário de 13 de dezembro de 2018, foi 

deliberado, por unanimidade, abrir um procedimento, na modalidade de 

hasta pública, tendente à alienação/adjudicação do direito de 

propriedade de vários prédios urbanos, que deixaram de estar afetos a 

Escolas de 1º Ciclo, entre eles, o prédio designado por “Escola 

Primária de Outeiro Jusão”, sito na União de Freguesias da Madalena e 

Samaiões, inscrito na respetiva matriz sob o artigo U – 1101º, a favor 

do Município de Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves sob o n.º 1364/20100906. ---------------------------------- 

2. Na sequência da realização do referido procedimento de Hasta 

Pública, e através de deliberação tomada pelo órgão executivo 

municipal, em sede de sua reunião realizada no dia 4 de março de 2019, 

tendo como base a Proposta n.º 15/GAP/2019, datada do pretérito dia 

27/02/2019, o imóvel, acima, identificado veio a ser adjudicado a Hugo 

Miguel Ferreira da Costa, pelo valor de €33501,23 (trinta e três mil, 

quinhentos e um euros e vinte e três cêntimos). --------------------- 

3. Ora, a base de licitação determinada para a alienação da referida 

escola primária, no valor de €21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e 

cinquenta euros), veio a ser fixada através da avaliação constante da 

Informação n.º 11/C.A.P.M/18 e na qual é referido, expressamente, que 

o prédio urbano se insere no espaço da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizável), categoria 1.3 (Outros Aglomerados). ------------------- 

4. Sucede, porém, que os interessados, contrariamente ao descrito 

na retrocitada informação, alegam que, na verdade, o imóvel se encontra 

inserido na categoria 5.3 (espaços de interesse paisagísticos), 

situação que impõe uma avaliação distinta da que foi, efetivamente, 

realizada, bem como coloca vários constrangimentos em relação às 

operações urbanísticas que podem ser executadas no imóvel. ---------- 

5. Não obstante os argumentos apresentados pelos peticionários, 

verificaram, estes serviços, a inexistência de documentos 

comprovativos da situação descrita pelos mesmos. -------------------- 

6. Neste contexto, foi solicitado à DGOT que esclarecesse, por 

escrito, e com a maior brevidade possível, se o imóvel, em causa, se 

insere no espaço da classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizável), categoria 

1.3 (Outros Aglomerados), conforme referido na Informação n.º 

11/C.A.P.M/18, ou se, conforme é alegado pelos requerentes, se insere 

na categoria 5.3 (espaços de interesse paisagísticos). -------------- 

7. Através da Informação n.º 29/SPMOT/2019, a Divisão de Gestão e 

Ordenamento do Território veio informar o seguinte: ----------------- 
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“De acordo com a disciplina urbanística patenteada no Plano Diretor 

Municipal de Chaves, o prédio em causa insere-se em solos da Classe 5 

– Espaços culturais e naturais, da Categoria 5.3 – Espaços de interesse 

paisagístico, conforme ilustrado no extrato da planta de ordenamento 

apresentado em anexo à presente Informação (Desenho 01); ------------ 

Sobre o prédio em causa não impende qualquer servidão administrativa 

ou restrição de utilidade pública, conforme ilustrado no extrato da 

planta de condicionantes apresentado em anexo à presente informação 

(Desenho 02).” ------------------------------------------------------ 

8. Mais informou a retrocitada unidade orgânica, que o estatuto de 

ocupação e utilização dos espaços de interesse paisagístico (categoria 

5.3) encontra-se previsto no artigo 42.º do regulamento do PDM, norma 

que impõe interdições no âmbito da realização de operações de 

loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, instalação 

de empreendimentos industriais ou turísticos, obras hidráulicas, vias 

de comunicação, aterros, escavações, destruição do coberto vegetal e 

explorações de recurso geológicos, com exceção das situações previstas 

nos n.º 2 e 3, da mesma disposição regulamentar. -------------------- 

9. Aqui chegados, poder-se-á concluir que o quadro factual descrito 

pelos requerentes, e que serve de base ao pedido formulado, é verídico. 

10. Cumpre, pois, analisar, partindo das premissas, acima, 

enunciadas, o pedido formulado pelos interessados, o qual, por sua 

vez, se desdobra em duas pretensões distintas e alternativas. ------- 

II – Da análise do pedido dos interessados -------------------------- 

a) Da anulação do negócio jurídico ---------------------------------- 

1. Atendendo ao erro na avaliação e no enquadramento do imóvel, os 

interessados vêm requerer a anulação do negócio, bem como ser 

ressarcidos de todas as despesas inerentes ao ato e que perfazem o 

montante de 36.380,82€ (trinta e seis mil trezentos e oitenta euros e 

oitenta e dois cêntimos). ------------------------------------------- 

2. Ora, como ensina o Prof. António Pinto Monteiro2 “de acordo com 

o quadro legal em vigor, o erro pode ser causa de uma divergência não 

intencional entre a vontade e a declaração ou constituir um vício de 

vontade. No primeiro caso depara-se-nos o erro-obstáculo ou erro na 

declaração, previsto no art. 247.º; no segundo, o erro-vício, 

consagrado nos arts. 251º e 252º. Este é sempre, no dizer da lei, um 

erro nos “motivos determinantes da vontade” e pode referir-se à pessoa 

do declatário ou ao objecto do negócio (art. 251.º), ou, pelo 

contrário, a nenhum deles, sendo esta última hipótese, definida por 

via negativa, aquela que se designa de erro sobre os motivos (art. 

252.º, n.º 1), de que o erro sobre a base do negócio constitui uma 

situação especial (art. 252.º, n.º 2)(…) ---------------------------- 

Na verdade, o erro–vício consiste no desconhecimento ou numa falsa 

representação da realidade; se, pelo contrário, a falsa representação 

se reportar ao futuro, é a previsão que falha ou o quadro de 

acontecimentos pressuposto que não se verifica ou evolui em termos 

diferentes do previsto, caso em que será de recorrer ao instituto da 

alteração das circunstâncias e apurar se essa falsa representação 

reúne os pressupostos que este instituto requer para relevar 

juridicamente. ----------------------------------------------------- 

Figure-se o seguinte exemplo de escola. Uma empresa de construção 

compra um terreno para aí construir um prédio urbano com determinadas 

características: o caso configura (ou pode configurar) uma hipótese 

de erro sobre a base do negócio (e eventualmente até de erro sobre o 

objecto) se tivesse sido já aprovada uma deliberação da respectiva 

                                                           
2 In “Erro e Vinculação Negocial”, págs. 16 a 18. ------------------- 
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Câmara Municipal a destinar aquele terreno a zona verde ou a uma 

qualquer estrada (…) sem que o comprador soubesse; (…)” ------------- 

3. Ora, no caso individual e concreto, resulta inequívoca a 

existência de um erro sobre o enquadramento do imóvel, vendido aos 

interessados, relativamente ao PDM, em vigor, muito concretamente, 

quanto à categoria do solo em que o mesmo se insere. ---------------- 

4. Sendo certo que, conforme resulta da Informação n.º 

29/SPMOT/2019, produzida no dia 24 de julho de 2019, ao contrário do 

primeiro enquadramento efetuado pelos serviços municipais3, que serviu 

de base à avaliação do prédio, aqui, em análise, e constante do 

referido processo, este último está inserido em solos da classe 5 - 

Espaços culturais e naturais, da categoria 5.3. – Espaços de interesse 

paisagístico. ------------------------------------------------------ 

5. Ora, os espaços inseridos nesta classe e categoria (espaços de 

interesse paisagístico) encontram-se sujeitos a interdições no que 

concerne a operações de loteamento, obras de urbanização, construção 

de edifícios, instalação de empreendimentos industriais ou turísticos, 

obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações, 

destruição do coberto vegetal e explorações de recursos geológicos. - 

6. Refira-se, aqui, que os requerentes não conheciam tal situação, 

dado que o processo se encontrava instruído pela Informação n.º 

11/C.A.P.M/18, a qual apontava em sentido diverso, como já se viu. -- 

7. Tanto mais que, e conforme decorre da retrocitada Informação n.º 

29/SPMOT/2019, os requerentes apenas foram confrontados com tal 

situação no dia 7 de maio de 2019, em sede de atendimento e informação 

ao munícipe, altura em que lhe foi transmitida a situação de facto 

existente em termos de enquadramento do PDM. ------------------------ 

8. Parece-nos, nesta justa medida, evidente a existência de um erro-

vício, da responsabilidade do Município, que afeta a própria base do 

negócio, entretanto, efetuado. -------------------------------------- 

9. Conforme decorre do artigo 251º, do Código Civil, o “erro que 

atinja os motivos determinantes da vontade, quando se refira à pessoa 

do declaratário ou ao objecto do negócio, torna este anulável nos 

termos do artigo 247º, do mesmo Código. ----------------------------- 

10. Nos termos do artigo 247º, do CC, quando, em virtude de erro, a 

vontade declarada não corresponda à vontade real do autor, a declaração 

negocial é anulável, desde que o declaratário conhecesse ou não devesse 

ignorar a essencialidade, para o declarante, do elemento sobre que 

incidiu o erro. ----------------------------------------------------- 

11. Por último, conforme decorre do artigo 289º, do CC, a anulação 

do negócio tem efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que 

tiver sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, 

o valor correspondente. --------------------------------------------- 

12. As obrigações recíprocas de restituição que incumbem às partes 

por força da anulação do negócio devem ser cumpridas simultaneamente, 

por força do disposto no artigo 290º, do CC. ------------------------ 

b) Do pedido de modificação do contrato ----------------------------- 

1. Em alternativa ao pedido de anulação do negócio jurídico, em 

causa, os requerentes admitem manter o mesmo desde que sejam 

ressarcidos do valor resultante da diferença entre o valor da base de 

licitação (21.250,00€) e o valor patrimonial registado na finanças 

(12.170,00€), e esta autarquia local proceder à ligação entre o imóvel 

e a rede pública de saneamento e água. ------------------------------ 

2. Começamos por referir, desde já, que não nos parece que tal 

solução possa merecer o acolhimento por parte desta autarquia local. 

                                                           
3 Informação n.º 11/C.A.P.M/18. ------------------------------------- 
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3. Desde logo porque, como se viu, a venda do imóvel foi precedida 

de um procedimento de hasta pública, de carater público, o qual teve 

como partida a base de licitação, acima, referida. ------------------ 

4. Sendo certo que, no caso do imóvel, em causa, os requerentes não 

foram os únicos interessados, tendo-se, aliás, registado uma fase de 

licitação que culminou no valor efetivamente pago. ------------------ 

5.  Ora, tal procedimento foi devidamente publicitado e teve na sua 

génese o cumprimento dos princípios da igualdade, da transparência e 

da concorrência, garantindo que todos os potenciais interessados 

pudessem concorrer em igualdade de circunstâncias e partindo dos 

mesmos pressupostos, devidamente publicitados. ---------------------- 

6. Nestes termos, a alteração, à posteriori, das condições que 

serviram de base fundamental do retromencionado procedimento, para 

além de contrariar os princípios, acima, referidos, é suscetível, 

ainda, de colidir com o princípio da boa-fé, previsto no artigo 10º, 

do CPA. ------------------------------------------------------------- 

7. Basta, para o efeito, pensar que se a base de licitação tivesse 

sido mais baixa, poderiam ter aparecido mais interessados no 

procedimento. ------------------------------------------------------ 

8. Por outro lado, ainda que se tenha verificado um erro quanto ao 

enquadramento do imóvel à luz do PDM, a verdade é que nada garante 

que, após nova avaliação dos serviços, desta vez em conformidade com 

os dados revelados pela Informação n.º 29/SPOMT/2019, o valor apurado 

seja igual ao que se encontra previsto, na presente data, registado 

nas finanças. ------------------------------------------------------- 

9. Assim, pelas razões, acima, expostas, não nos parece possível 

acolher a proposta efetuada pelos requerentes, nesta componente. ---- 

10. Já nos parece lícita, contudo, a anulação do negócio jurídico, 

nos termos, e de acordo com as razões, já invocadas na presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

III – Da proposta --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto acima enunciadas, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental:-- 

a) Que o presente assunto seja submetido à próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação no sentido de reconhecer a existência de um erro nas 

condições do negócio, diretamente relacionado com o respetivo objeto, 

e justificador da anulação jurídica do mesmo, conforme peticionado 

pelos interessados; ------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá ser titulada a anulação (escritura) da 

venda do imóvel, em causa, legitimando-se, desde já, o Presidente da 

Câmara para outorgar a mesma; --------------------------------------- 

c) Em face do disposto no artigo 289º, do CC, a anulação do negócio 

tem efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido 

prestado pelas partes, por força da realização do negócio, muito 

concretamente, a restituição do imóvel, em causa, ao Município de 

Chaves e a restituição, aos interessados, dos montantes pagos com a 

aquisição e registo da escola4; ------------------------------------- 

                                                           
4 De acordo com os elementos constantes do processo de compra e venda 

do imóvel, em causa, documentos cujo teor aqui se dão por integralmente 

reproduzidos para todos os efeitos legais e que se anexam ao presente, 

a contraparte pagou o montante total de 36380,82€ (trinta e seis mil 

trezentos e oitenta euros e oitenta e dois cêntimos), repartidos da 

seguinte forma, a saber: -------------------------------------------- 

- 33.501,23€ (trinta e três mil, quinhentos e um euros e vinte e três 

cêntimos) por conta da aquisição do imóvel; ------------------------- 
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d) Sendo certo que as obrigações recíprocas de restituição que 

incumbem às partes por força da anulação do negócio, referidas na 

alínea anterior, devem ser cumpridas simultaneamente, por força do 

disposto no artigo 290º, do CC; ------------------------------------- 

e) De imediato, envio do presente assunto, agora acompanhado pela 

presente informação, para o gabinete do Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz. -------------------------------------------- 

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

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

Chaves, 30 de julho de 2019. ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: A referida documentação. ---------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/07/30. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação 

quanto ao proposto na informação técnica jurídica infra. ------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 
 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 

 

 

1. DENÚNCIA DOS PROTOCOLOS PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA DR. 

FRANCISCO GONÇALVES CARNEIRO E DO PAVILHÃO DA ESCOLA DR. ANTÓNIO 

GRANJO. INFORMAÇÃO Nº 135/DDSC/2019. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. no dia 05 de janeiro de 2016, consubstanciado na informação nº 

591/DED/2005-11-21, foi aprovado pelo executivo municipal, em reunião 

de Câmara, o protocolo para utilização do Pavilhão da Escola Dr. 

Francisco Gonçalves Carneiro com a Escola EB 2,3 Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro, o qual se anexa à presente informação. ---------- 

2. por sua vez, no dia 02 de março de 2006, consubstanciado na 

informação nº 76/DED/2006-02-13, foi também aprovado pelo executivo 

municipal, em reunião de Câmara, o protocolo para utilização do 

Pavilhão da Escola Dr. António Granjo com a Escola a Escola Secundária 

Dr. António Granjo, o qual se anexa à presente informação. ---------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. considerando que os referidos protocolos têm a validade de 1 ano 

e seguintes, podendo ser revisto ou denunciado, por incumprimento de 

uma das partes ou por alterações acordadas como necessário; --------- 

                                                           

- 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) a título de registo na 

Conservatória do Registo Predial de Montalegre; --------------------- 

- 175,00€ (cento e setenta e cinco euros) a título emolumentos notarias 

referentes à escritura de compra e venda do prédio; ----------------- 

- 9,00€ (nove euros) pela realização de escritura de compra e venda;- 

- 268,01€ (duzentos e sessenta e oito euros e um cêntimo) a título de 

Imposto de Selo; ---------------------------------------------------- 

- 2.177,58€ (dois mil cento e setenta e sete euros e cinquenta e oito 

cêntimos) a título de pagamento de IMT. ----------------------------- 
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2. considerando que os referidos protocolos têm como objeto a 

cedência dos referidos pavilhões, em horário pós-laboral ao Município 

de Chaves, de 15 de setembro a 15 de junho de cada ano, sendo que o 

Município está obrigado a pagar a quantia mensal de 1.500,00€ por cada 

Pavilhão; ---------------------------------------------------------- 

3. considerando que os referidos protocolos vieram a manifestar 

algumas lacunas na sua execução no que compete a cada uma das partes 

envolvidas; -------------------------------------------------------- 

4. considerando que de acordo com a ocupação de cada pavilhão e o 

tarifário em vigor, a receita mensal estimada do Pavilhão da Escola 

Dr. Francisco Gonçalves Carneiro é de 650,00€ e do Pavilhão da Escola 

Dr. António Granjo é de 575,00€, ficando aquém do valor mensal pago 

ao Agrupamento pelo aluguer de cada pavilhão; ----------------------- 

5.  considerando assim o rácio negativo entre o valor de receita e 

despesa com os aluídos protocolos para utilização dos pavilhões; ---- 

6. considerando que o objeto a que se destina a utilização dos 

respetivos pavilhões, por parte dos associados/funcionários de 

Associações e/ou empresas, é maioritariamente, com o fim de recreação 

e lazer; ------------------------------------------------------------ 

7. considerando que de acordo com orientações superiores, o 

Município de Chaves continuará a colaborar no desenvolvimento da 

atividade física para a população do Concelho de Chaves, podendo ser 

renegociados os referidos protocolos. ------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Tendo em conta as razões de facto acima enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário que delibere sobre o seguinte: ---- 

a) que sejam denunciados os Protocolos para a utilização do Pavilhão 

da Escola Dr. Francisco Gonçalves Carneiro e do Pavilhão da Escola Dr. 

António Granjo, com o Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo; ---- 

b) Caso esta proposta seja aceite superiormente, mais se propõe que 

a mesma seja encaminhada à Divisão de Gestão Financeira para 

conhecimento; ------------------------------------------------------ 

c) por último, que seja notificado Agrupamento de Escolas Dr. 

António Granjo da decisão de tal denúncia para efeitos, a partir do 

próximo dia 15 de setembro de 2019. --------------------------------- 

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

18 de julho de 2019 ------------------------------------------------- 

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

(Maciel Duque)------------------------------------------------------ 

Em anexo: Cópia dos protocolos.-------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, DRA. LÍDIA PINTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE 

DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, ENG. CARLOS FRANÇA 

DE 18/07/2019. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. À consideração superior Sr. Vice Presidente, Dr. 

Francisco Melo. ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.07.18. ------------------------------------------------------ 

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 justificadores, tendo em vista a denúncia dos 

Protocolos para a utilização do Pavilhão da Escola Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro e do Pavilhão da Escola Dr. António Granjo, com o 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo. -------------------------- 
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2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº126 /SHSDPC N. º78/2019. -------- 

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 

2019.07.22. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

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

2019.07.26. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. REVISÃO DO VALOR DA RENDA. ARRENDATÁRIA: MARIA DE LURDES MARQUES 

BARREIRA, BLOCO L – CASA N.º 3 (BAIRRO SOCIAL DOS FORTES) 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº133/SHSDPC/N.º83/2019. ------------------------ 

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 

2019.07.22. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.07.24. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto.. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. REQUERENTE: MARGARIDA MARIA MORGADO DA SILVA 

– ALDEIA DE BÓBEDA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº134/SHSDPC/N.º84/2019. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se  

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 

2019.07.22. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.07.24. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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5. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO. LISETE SILVA E SOUSA, (BAIRRO SOCIAL 

DOS AREGOS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº137/SHSDPC/N.º86/2019. ------------ 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.07.20. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.07.29. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto.. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. APROVAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

(ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO) – IHRU, I.P. APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 140/SHSDPC N.º 

89/2019. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1.1. Entrou em vigor, no pretérito dia 5 de junho de 2018 o Decreto-

Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, que estabelece o 1.º Direito – Programa 

de Apoio ao Acesso à Habitação. ------------------------------------- 

1.2. Pese o investimento realizado, ao longo das últimas décadas 

através do aumento da oferta de habitação pública, persistem problemas 

de natureza estrutural, com efeitos ao nível do acesso à uma habitação 

condigna por parte da população mais vulnerável. -------------------- 

1.3. Aliado a esse fator, prevalecem deficiências na qualificação do 

edificado e lacunas no domínio da coesão socioterritorial, um pouco 

reflexo do predomínio das anteriores políticas de habitação. -------- 

1.4. O diploma legal em apreço dá corpo à Nova Geração de Políticas 

de Habitação (NGPH), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 50-A/2018, de 2 de maio, a qual cria os incentivos para uma oferta 

alargada de habitação para arrendamento público, por famílias em 

situações de grave carência e/ou vulnerabilidade. ------------------- 

1.5. Garantir o acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivam 

em condições indignas, cuja situação de carência financeira as impede 

de aceder a soluções habitacionais no mercado é, pois, a matriz central 

do Programa 1.º Direito.  ------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

2.1. Para efeito de concretização de tal desiderato, as autarquias 

locais assumem um papel imprescindível, em especial na construção e 

implementação de respostas mais eficazes e eficientes, dada a sua 

relação de proximidade com os cidadãos e com o território, relação 

esta que lhes permite ter uma visão mais precisa dos desafios, 

constrangimentos e dos recursos passíveis de mobilização. ----------- 

2.2. Neste contexto, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU, I. P), enquanto organismo responsável pela apreciação e 

aprovação das candidaturas às medidas consagradas no Programa 1.º 
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Direito, faz depender a elegibilidade de qualquer umas das medidas5, 

da elaboração e aprovação por parte do município da estratégia local 

de habitação. ------------------------------------------------------- 

2.3. A referida estratégia local de habitação deverá ser constituída 

por um diagnóstico global, atualizado, das carências habitacionais 

existentes no território, contendo as características e o número de 

situações de pessoas e agregados que nele vivem em condições 

habitacionais indignas, tal como definidas no Decreto-Lei n.º 37/2018, 

de 4 de junho. ------------------------------------------------------ 

2.4. Considerando que, a elaboração do diagnóstico global, essencial 

à construção da estratégia local de habitação, requerer um 

levantamento exaustivo e profundo de todas as situações que configurem 

os critérios de carência habitacional (indigna), conforme os 

princípios descritos no Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho. ----- 

2.5. Considerando que, a elaboração do aludido diagnóstico global, 

exige a disponibilidade de recursos humanos cuja afetação iria, 

seguramente, prejudicar o normal funcionamento das várias estruturas 

orgânicas que compõem o pilar central do Município de Chaves. ------- 

2.6. Considerando que, o Município de Chaves apresentou ao Conselho 

Diretivo do IHRU, I.P, pedido de apoio financeiro para acompanhamento 

técnico, conforme previsto no artigo 3.º da Portaria n.º 230/2018, de 

17 de agosto. ------------------------------------------------------- 

2.7. Considerando que, através de ofício rececionado neste Município, 

com registo de entrada no expediente geral em 19 de julho do corrente 

ano, o aludido Instituto Público comunica a aprovação da candidatura 

apresentada ao apoio financeiro, no montante de 23.616,00€ (IVA 

incluído). --------------------------------------------------------- 

2.8. Considerando que, da comunicação remetida pelo IHRU, I.P, faz 

parte a minuta do contrato de comparticipação para acompanhamento 

técnico, a subescrever entre aquele organismo e o Município de Chaves.  

2.9. Considerando que, a celebração do contrato de comparticipação 

está dependente, para além do documento de identificação do 

representante do Município, a autorização/aprovação necessária para a 

contratualização da comparticipação financeira. --------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

3.1. Apreciação pela Chefe da Unidade Flexível de 2.º Grau de Recursos 

Humanos, Paula Cabugueira, em vista a sancionar os fundamentos de 

facto e de direito que legitimam a aceitação da aprovação da 

candidatura ao apoio financeiro para acompanhamento técnico tendente 

à Elaboração das Estratégias Locais de Habitação (ELH) do Município 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

3.2. De igual modo, deverá ser sancionada, pelo órgão executivo 

municipal, a aprovação da Minuta do Contrato de Comparticipação para 

Acompanhamento Técnico (1.º Direito), anexa à presente informação. -- 

3.3. Caso a presente informação venha a merecer de concordância 

superior, deverá a mesma ser remetida para o gabinete da Vereadora da 

Ação Social, Paula Chaves e posteriormente para o gabinete de apoio 

ao presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------- 

3.4. Pelo papel central que a habitação e a reabilitação assumem na 

melhoria da qualidade de vida das populações, materializadas no 

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, deverá a presente informação 

ser presente em sede de reunião do órgão executivo municipal, para 

                                                           
5   A apresentação de candidaturas a apoio ao abrigo do programa 1.º 

Direito depende da prévia aprovação pelos competentes órgãos do 

município da estratégia local de habitação a que se refere o artigo 

30.º do Decreto-Lei n.º 37/2018. ------------------------------------ 
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aprovação da Minuta do Contrato de Comparticipação para Acompanhamento 

Técnico. ----------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 25 julho de 2019 -------------------------------------------- 

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

(Aureliano Morais) -------------------------------------------------- 

Em anexo: Comunicação do IHRU, I.P. --------------------------------- 

Minuta do Contrato de Comparticipação para Acompanhamento Técnico. -- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.07.26. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.07.30. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. QUARTA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A ESTRATOS 

SOCIAIS DESFAVORECIDOS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 141/SHSDPC N.º 

90/2019.------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

1.1. Portugal, à semelhança de muito países europeus e não apenas 

estes, foi particularmente afetado pela crise económica mundial de 

2007-2008. A falência de importantes instituições bancárias, 

arrastaram a economia Portuguesa para um colapso sem precedentes cujos 

efeitos, ainda hoje se fazem sentir. Retração do consumo, aumento do 

desemprego, redução dos salários e prestações socais, deterioração de 

alguns serviços públicos, foram apenas alguns dos efeitos mais 

marcantes da crise económica. --------------------------------------- 

1.2. Pese os progressos realizados com as exportações, tidas como um 

dos principais motores da economia Portuguesa, a par das receitas do 

turismo6, o desemprego baixou significativamente até níveis só 

registados em 2004, a população mais desfavorecida perdeu mais do que 

o resto da população devido ao desemprego e ao recuo do estado social. 

Muitos desempregados não conseguiram arranjar trabalho, e um número 

de ativos, alguns bastante qualificados, abandonou o  País que, ficou 

mais velho e pobre, situação que tem vindo a ser revertida. --------- 

1.3. Apesar dos aumentos bastantes acentuados da escolaridade dos 

portugueses, cerca de metade da população empregada não vai além do 

ensino básico, o que contribui para a prevalência de um salário minimio 

pouco eficaz na redução da pobreza e desigualdades sociais. -- 

1.4. É um facto que Portugal está a crescer, mas estamos, ainda, muito 

longe de resolver os nossos problemas estruturais. ------------------ 

1.5. Nesta conjuntura de graves desequilíbrios, elevada instabilidade 

e de enorme imprevisibilidade, o Município de Chaves, através do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, tem vindo a 

                                                           
6   Estima-se que em 2020 as exportações estejam 67% acima do nível 

registado em 2008. A componente de turismo será o dobro do valor pré-

crise. ------------------------------------------------------------- 
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assumir uma posição ativa e dinâmica tendente a minimizar os efeitos 

mais profundos que afetam as famílias.   ---------------------------- 

II – Fundamentação 

2.1. Ciente das profundas alterações que têm afetado a sociedade 

Portuguesa, o Município de Chaves tem conseguido, localmente, adaptar-

se aos principais problemas suscitados, assumindo uma postura 

preventiva face às condições materiais e sociais geradoras de pobreza 

e exclusão social. -------------------------------------------------- 

2.2. Em execução desde o ano de 2009, o programa de apoio à renda, 

inscrito no referido Regulamento, é disso um fiel exemplo da capacidade 

de criação de novas políticas sociais ajustadas às necessidades da 

população residente. ------------------------------------------------ 

2.3. Também, desde aquele período, tem sido possível apreciar os 

pedidos de apoio apresentados pelos munícipes, em processo executório, 

de modo a facilitar a liquidação dos valores pendentes, em prestações 

ajustadas à capacidade económica dos próprios. ---------------------- 

2.4. Considerando que, os efeitos da crise económica e financeira de 

2007-2008 ainda se fazem sentir na sociedade portuguesa, em especial 

nos grupos mais vulneráveis, desprovidos das ferramentas (educação, 

formação, habitação, entre outras) necessárias à prevenção dos riscos 

de pobreza a que os mesmos estão expostos. -------------------------- 

2.5. Considerando que, a emergência de novos e complexos problemas 

sociais tem exigido por parte dos serviços Municipais de apoio e 

proteção social, um esforço contínuo na criação de respostas ajustadas 

às necessidades apresentadas pelos cidadãos; ------------------------  

2.6. Considerando que, o recente crescimento económico do país não tem 

conseguido disponibilizar condições materiais de empregabilidade com 

sérios prejuízos para a integração social e económica das famílias, 

em espacial as mais desqualificadas; -------------------------------- 

2.7. Considerando que, foi introduzido um aumento significativo ao 

valor da comparticipação (de 1.500,00€ para 3.050,32€) a conceder pelo 

Município de Chaves aos candidatos da medida de apoio à melhoria das 

condições habitacionais, ficando a mesma associada ao valor do 

Indexante de Apoios Sociais (IAS). ---------------------------------- 

2.8. Considerando que, ao associar o valor da comparticipação ao IAS, 

é alcançada uma maior uniformização no cálculo dos vários apoios a 

conceder pelo Município de Chaves, dos quais, o processo de candidatura 

à habitação social e o programa de apoio à renda, já se encontravam 

associados ao valor, anualmente definido, para o IAS. ---- 

2.9. Considerando que, o reforço da verba acima referenciada, tem por 

base a análise efetuada aos pedidos de melhoria das condições 

habitacionais por parte de muitos cidadãos, os quais, por vezes, 

revelam baixa, ou quase inexistente, capacidade financeira para 

suportar parte dos trabalhos de reabilitação das suas habitações. --- 

2.1.1. Considerando que, a baixa capacidade financeira dos requerentes 

para assegurar parte dos encargos financeiros com a reabilitação da 

habitação, não poderá ser tido como fator de exclusão dos apoios 

pretendidos. ------------------------------------------------------- 

2.1.2. Considerando que, para além das alterações introduzidas na 

uniformização do cálculo dos apoios à habitação, através da aplicação 

do IAS, foram introduzidas significativas alterações ao Regulamento, 

materializadas na definição de novos apoios económicos direcionados 

para a componente da saúde, muito concretamente para a aquisição de 

medicação e isenção de encargos financeiros com os tratamentos 

terapêuticos nas Termas de Chaves. ---------------------------------- 

2.1.3. Considerando que, o presente regulamento municipal assenta na 

legitimação conferida pelo disposto nos artigos 23.º, n.º 2, alíneas 
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h) e i), 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, n.º 1, alíneas k) e v), todos 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma legal que 

estabelece a intervenção das autarquias locais no âmbito da ação social 

e da habitação e prevê a sua participação em programas no domínio do 

combate à pobreza e exclusão social. ---------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito 

3.1. Na apreciação das condições económicas dos vários cidadãos que 

beneficiaram da medida de apoio à melhoria das condições 

habitacionais, conclui-se que o valor da comparticipação financeira 

disponibilizada pelo Município de Chaves foi, em alguns casos, escasso 

para elevar o nível de qualidade, segurança e conforto das habitações.  

3.2. Perspetivar-se como aconselhável a adoção de mecanismo 

facilitadores do reforço da qualidade das intervenções urbanísticas, 

pelo que o aumento da comparticipação financeira aportará, 

seguramente, a qualidade desejável. --------------------------------- 

3.3. A introdução de novos apoios direcionados para a componente da 

saúde beneficiando todos os indivíduos recenseados e residentes no 

Concelho de Chaves com manifestas carências económicas, traduz uma 

preocupação no reforço da qualidade de vida e bem-estar de quem mais 

padece. ------------------------------------------------------------ 

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

evidenciadas tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário o 

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

3.5. Adote deliberação consubstanciada na determinação do início do 

procedimento tendente à alteração do Regulamento Municipal para a 

Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos, de acordo com 

o Projeto em anexo à presente Proposta, o qual aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais; ------------- 

3.6. Para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 98.º do CPA, dever-

se-á promover a publicitação de tal deliberação, com a indicação do 

órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo 

se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a 

constituição como interessados e a apresentação dos respetivos 

contributos, nos termos do disposto no artigo supracitado; ---------- 

3.7. O Projeto de alteração do Regulamento, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 101.º do CPA, deverá ser 

submetido a discussão pública, em face do número avultado de pessoas 

passíveis de ser abrangidas pelas medidas fixadas no mesmo, sendo, 

para o efeito, publicado na 2ª série do Diário da República ou no 

Boletim Municipal e na Internet, muito concretamente, no site do 

Município de Chaves, com a visibilidade adequada à sua realização; -- 

3.8. Seguidamente, deverão as eventuais sugestões colhidas durante a 

fase de discussão púbica do Projeto (30 dias a contar da publicação) 

ser devidamente ponderadas pela Câmara Municipal, em vista à aprovação 

definitiva do Projeto de alteração do Regulamento em apreciação; ---- 

3.9. Alcançado o desiderato referido na alínea anterior, deverá a 

Proposta de Alteração de Regulamento ser agendada para uma próxima 

sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido 

órgão deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea 

g), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro; -------------------------------------------------------- 

3.1.1. Por último, que se proceda à publicação da referida alteração 

do Regulamento, no Diário da República, no respetivo Boletim 

Municipal, na Internet (no sítio institucional do município), Jornal 

Local e através de Edital afixado nos lugares de estilo, verificando-

se, como é óbvio, a sua aprovação nos termos anteriormente sugeridos, 

tudo isto, de acordo com as disposições combinadas previstas no artigo 
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56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores 

alterações, e no artigo 139.º do Código do Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 25 julho de 2019 -------------------------------------------- 

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

(Aureliano Morais) -------------------------------------------------- 

Em anexo: Projeto de alteração ao Regulamento para Atribuição de Apoios 

a   Estratos Sociais Desfavorecidos. -------------------------------- 

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

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO A 

ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS ------------------------------------- 

PREÂMBULO ---------------------------------------------------------- 

O desenvolvimento de um país, região ou território depende, em larga 

medida, da capacidade de disponibilizar a todos os cidadãos um conjunto 

diversificado de serviços culturais, judiciais económicos, 

educacionais, sociais e de saúde, indispensáveis à plena convivência 

e integração em sociedade. Quando tal não acontece estão reunidos os 

critérios para a emergência de fatores negativamente diferenciadores 

que conduzem os indivíduos para os problemas de pobreza e exclusão 

social. ------------------------------------------------------------ 

Pese o esforço realizado ao longo das duas últimas décadas, Portugal 

continua a ser um país onde as desigualdades sociais mais se 

acentuaram. O baixo valor das remunerações do trabalho, muitas das 

quais indexadas ao salário mínimo nacional, é, em si, indutor dos 

elevados níveis de pobreza e exclusão social, valor remuneratório que 

não confere o garante da satisfação das necessidades permanentes dos 

indivíduos e famílias. ---------------------------------------------- 

O princípio básico do salário mínimo nacional, criado em 1974, foi, e 

continua a ser, a redução da pobreza. Mais rendimento das famílias 

pelo trabalho exercido, aumenta a capacidade de acesso a bens e 

serviços de grande necessidade e reduz as desigualdades. O combate às 

condições de pobreza de famílias, indivíduos e crianças, mantém-se 

como um desígnio nacional cuja operacionalização tem tido grande 

enfase no aumento das competências das autarquias locais. ----------- 

Com base nas competências que lhe eram atribuídas pela Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de janeiro, o Município de Chaves aprovou em 20 de agosto de 2002 

o Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, o qual define a tipologia de apoios e os critérios 

para atribuição. Este regulamento foi alterado em 25 de fevereiro de 

2009, posteriormente em 30 de junho de 2010 e 16 de abril de 2013, 

procurando sempre melhorá-lo e adapta-lo às necessidades que, em cada 

momento, os cidadãos evidenciam, sempre na defesa do princípio da 

equidade, universalidade e transparência. Decorridos seis anos da data 

da última alteração ao Regulamento, e após uma reflexão sobre a sua 

adequabilidade às várias conjunturas económicas, foram identificadas 

algumas situações concretas que requerem ajustamentos regulamentares 

para garantir maior eficiência na atribuição dos apoios e uma melhor 

adequação às necessidades da população a que se destina, pelo que é 

alterado aquele Regulamento Municipal, denominado Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

de acordo com o previsto na alínea v), do n.º 1, do art.º 33º do Anexo 

1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. É reforçado o apoio económico 

destinado a comparticipar os encargos com a melhoria das condições de 

habitabilidade, de modo a proporcionar condições de vida dignas, às 

pessoas em situação de fragilidade socioeconómica. ------------------ 
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Uma habitação condigna e adequada em termos de espaço, conforto e 

segurança representa um dos pilares essenciais para a qualidade de 

vida dos munícipes e, consequentemente, para a integração do indivíduo 

e do seu agregado familiar. ----------------------------------------- 

Assim sendo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias 

locais pelos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa, e 

25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborado, com fundamento na 

alínea v) do n.º 1 do citado artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a presente alteração ao Regulamento de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos. --------------------------------------------- 

CAPÍTULO I ---------------------------------------------------------- 

Disposições Gerais -------------------------------------------------- 

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

(Lei Habilitante) --------------------------------------------------- 

O presente regulamento municipal assenta na legitimação conferida pelo 

disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e nos 

artigos 23.º, n.º 2, alíneas h) e i), 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, 

n.º 1, alíneas k) e v), todos do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, diploma que estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais. ------------------------------------------------------------ 

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

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

O presente regulamento municipal define e regulamenta as condições de 

acesso a apoios económicos, a conceder pelo Município de Chaves, a 

pessoas e/ou famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade, 

residentes no Concelho de Chaves, destinados à melhoria das condições 

habitacionais e ao arrendamento de habitações. ---------------------- 

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

(Conceitos) -------------------------------------------------------- 

Para efeitos de aplicação do presente regulamento, entende-se por: -- 

a) Carência económica – a situação de insuficiência económica em 

que se encontra um indivíduo isolado ou agregado familiar, cujo 

rendimento mensal (per capita) ilíquido seja igual ou inferior a 65% 

do valor do indexante dos apoios socais (IAS), em vigor à data de 

apresentação de candidatura aos apoios económicos previstos no 

presente regulamento; ----------------------------------------------- 

b) Vulnerabilidade social – a situação de risco social em que se 

encontra um indivíduo isolado ou agregado familiar, com capacidade de 

autodeterminação reduzida e/ou com dificuldades de autossuficiência 

para proteger os seus próprios interesses, por ser portador de 

deficiência e/ou grau de incapacidade igual ou superior a 60%; ------ 

c)Agregado Familiar – o conjunto de indivíduos que vivem habitualmente 

em comunhão de mesa e habitação, integrando, designadamente, o cônjuge 

ou pessoa em união de facto há mais de dois anos, os parentes e afins, 

em linha reta e em linha colateral, até ao terceiro grau, os adotantes 

e adotados, os tutores e tutelados e as crianças e jovens confiados 

por decisão judicial ou administrativa a qualquer um dos elementos do 

agregado familiar; -------------------------------------------------- 

d) Rendimento Mensal – o valor correspondente à soma de todos os 

rendimentos líquidos auferidos por uma pessoa, composto por todas as 

remunerações de trabalho subordinado ou independente, incluindo 

diuturnidades, horas extraordinárias e subsídios, bem como por 

pensões, prestações e outras quantias recebidas a qualquer título; -- 

e) Rendimento Mensal Líquido Per Capita – o valor correspondente à 

soma de todos os rendimentos mensais ilíquidos auferidos pelo agregado 

familiar, deduzidas as despesas de eletricidade, água, gás, saúde e 
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educação e a dividir pelo número de elementos que compõe o agregado 

familiar; ---------------------------------------------------------- 

f) Apoio económico – o valor de natureza pecuniária, de carácter 

excecional, pontual e transitório, atribuído pelo Município de Chaves 

a pessoas e/ou famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade, 

residentes no Concelho de Chaves; ----------------------------------- 

g) Habitação – espaço físico no qual se processa a vida de um indivíduo 

ou agregado familiar residente, constituída por estrutura habitacional 

as suas dependências e logradouro; ---------------------------------- 

h) Obras de beneficiação e Reabilitação – as obras destinadas a manter 

uma habitação com as condições de habitabilidade básicas, 

indispensáveis à segurança e bem-estar da família; ------------------ 

i) Emergência Social – a situação de profunda carência ou 

vulnerabilidade, em que não estão asseguradas as condições mínimas de 

sobrevivência e em que existe um perigo real, efetivo e iminente para 

a integridade física, psíquica e emocional do indivíduo ou agregado 

familiar, havendo a necessidade de uma intervenção urgente. --------- 

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

(Natureza do Apoio) ------------------------------------------------- 

Os apoios económicos previstos no presente regulamento são de natureza 

excecional, pontual e temporária. ----------------------------------- 

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

(Objetivos) -------------------------------------------------------- 

A atribuição dos apoios económicos previstos no presente regulamento 

deve contribuir, de forma articulada, para a promoção da qualidade de 

vida e de igualdade de oportunidades e a dignificação da condição 

humana de modo a contribuir para a erradicação da pobreza e exclusão 

social no Concelho de Chaves. --------------------------------------- 

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

(Princípios Gerais) ------------------------------------------------- 

Os apoios económicos previstos no presente regulamento são concedidos 

tendo presente os princípios da subsidiariedade, da justiça, da 

solidariedade, da igualdade, da equidade, da imparcialidade e da 

transparência. ----------------------------------------------------- 

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

(Orçamento) -------------------------------------------------------- 

Os montantes a atribuir a título de apoio económico, previstos no 

presente regulamento, constam do orçamento anual do Município de 

Chaves, não podendo ser ultrapassado o limite aí fixado. ------------ 

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

(Tipologias de Apoios Económicos) ----------------------------------- 

1. Os apoios económicos a atribuir ao abrigo do presente regulamento 

materializam-se em apoios diretos e indiretos. ---------------------- 

2. Os apoios económicos diretos são os seguintes: ------------------- 

a) Apoio económico para a melhoria das condições habitacionais; ----- 

b) Apoio económico para a comparticipação do encargo com a renda da 

habitação; --------------------------------------------------------- 

c) Apoio económico para a aquisição de medicação; ------------------- 

d) Sempre que tal se justifique poderão ser concedidos apoios 

económicos através de ajuda financeira para a aquisição de 

equipamentos considerados fundamentais para o bem-estar social do 

indivíduo ou família; ----------------------------------------------- 

3. Os apoios económicos indiretos decorrem da isenção de taxas 

aplicadas pela prestação de serviços municipais, nomeadamente: ------ 

a) Isenção de encargos, em processo de ligação domiciliária de água, 

incluindo a ligação do contador, quando a melhoria habitacional passe 

por dotar a habitação desta infraestrutura; ------------------------- 
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b) Isenção de encargos em pedido de ligação ao saneamento, nas 

situações em que se mostre imprescindível por forma a garantir as 

condições de salubridade mínimas; ----------------------------------- 

c) Isenção de encargos em pedido de limpeza de fossa sética quando se 

mostre dificuldade/inexistência de ligação à rede geral de saneamento 

público; ----------------------------------------------------------- 

d) Isenção de encargos financeiros com os tratamentos terapêuticos nas 

Termas de Chaves; --------------------------------------------------- 

e) Apreciação dos pedidos de redução, até 50%, do valor das taxas 

devidas pela realização de operações urbanísticas, de acordo com o 

Regulamento Municipal de liquidação e Cobrança de taxas Devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas; ------------------------------- 

f) Apreciação dos pedidos de pagamento em prestação da dívida de água 

de faturas vencidas, de acordo com o Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água de Saneamento, de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; ---------------------------- 

g) Propor a elaboração de projetos de engenharia nos casos em que a 

intervenção urbanística requeira o seu prévio licenciamento, nos casos 

de comprovada carência económica e vulnerabilidade social; ---------- 

h) Apoio ao acesso à habitação social municipal, de acordo com o 

Regulamento Municipal de Acesso à Habitação Social; ----------------- 

i) Apoio à família numerosa, de acordo com o Regulamento Cartão 

Municipal Família Numerosa; ----------------------------------------- 

j) Apoio à pessoa deficiente, de acordo com o Regulamento Municipal 

de Pessoa com Deficiência. ------------------------------------------ 

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

(Organização e Gestão de Procedimentos) ----------------------------- 

1. A organização e gestão de todos os procedimentos previstos no 

presente regulamento é da exclusiva competência da Câmara Municipal 

de Chaves, através do serviço municipal com competências em matéria 

de ação social, ao qual compete: ------------------------------------ 

a) Receber as candidaturas e organizar os respetivos processos; ----- 

b)Recolher toda a informação considerada relevante junto da comunidade 

local, junta de freguesia competente e serviço municipal de obras 

públicas, para a formação do competente parecer; -------------------- 

c)Elaborar parecer técnico ou relatório social a submeter à 

deliberação do órgão executivo municipal; --------------------------- 

d)Notificar o candidato das decisões que lhe digam respeito; -------- 

e)Fiscalizar com os serviços de obras públicas (caso se trate de apoio 

económico para a melhoria das condições habitacionais) a boa aplicação 

e utilização dos apoios económicos concedidos. ---------------------- 

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

Apoios à habitação -------------------------------------------------- 

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

(Apoio à melhoria habitacional) ------------------------------------- 

1. O apoio à melhoria habitacional contempla uma comparticipação do 

orçamento para obras de beneficiação e/ou reabilitação da habitação 

permanente própria, até ao limite máximo equivalente a sete vezes o 

valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) em vigor à data da 

apresentação da candidatura. ---------------------------------------- 

2.No caso de emergência social devidamente justificada, pode ser 

excedido em 1,5 o valor mencionado no número anterior. -------------- 

3.Por acordo das partes é possível negociar a transmissão do imóvel 

para o Município Chaves ou do direito que o candidato tem no prédio, 

como forma de contrapartida do apoio a conceder, sobretudo quando 

estão em causa as situações previstas no n.º 2, isto é, obras que 
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excedem o limite máximo, fixado no n.º 1 e desde que não existam 

herdeiros. --------------------------------------------------------- 

4.A atribuição do apoio pecuniário prevista no n.º 1, poderá, sempre 

que, do ponto de vista administrativo e logístico, se mostre mais 

eficaz e ou eficiente para o Município de Chaves e para a realização 

das respetivas obras, ser substituída pela entrega de materiais de 

construção civil necessários à execução de obras pretendidas, 

equivalente à referida comparticipação e até ao limite máximo 

permitido. --------------------------------------------------------- 

5.A avaliação às condições habitacionais do requerente é feita com a 

participação técnica da Divisão de Obras Públicas. ------------------ 

6.Da decisão tomada pela Câmara Municipal de Chaves é notificada, com 

os respetivos fundamentos, ao requerente da atribuição de apoios 

sociais e à Junta de Freguesia da sua área de residência. ----------- 

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

(Destinatários do Apoio económico) ---------------------------------- 

1.Podem candidatar-se aos apoios económicos definidos nos termos do 

presente regulamento, todos os cidadãos residentes no concelho de 

Chaves, há pelo menos três anos à data da apresentação da sua 

candidatura, desde que preencham, cumulativamente os seguintes 

requisitos gerais: -------------------------------------------------- 

a)Que seja cidadão nacional ou estrangeiro, desde que detentor de 

autorização de residência válida ou outro documento equivalente, com 

idade igual ou superior a 18 anos; ---------------------------------- 

b)Que possua domicílio fiscal no concelho de Chaves; ---------------- 

c)Que seja proprietário de uma única habitação utilizada em 

permanência; ------------------------------------------------------- 

d)Que esteja numa situação de carência económica e/ou vulnerabilidade 

social, nos termos das alíneas a) e/ou b), do artigo 3.º, do presente 

regulamento; ------------------------------------------------------- 

e)Que não tenha recusado propostas de trabalho nos últimos 12 meses, 

designadamente, através do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, salvo por motivos fundados relacionados com a saúde, 

devidamente comprovados por declaração médica; ---------------------- 

f)Que não beneficie, nem qualquer outro elemento do agregado familiar, 

de outros apoios ou prestações sociais permanentes ou extraordinárias 

concedidas para os mesmos fins através de outras entidades públicas 

ou privadas. -------------------------------------------------------- 

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

(Cálculo do Rendimento Per Capita) ---------------------------------- 

1.Para efeitos do cálculo do rendimento per capita do agregado familiar 

ou equiparado, ter-se-á em conta o rendimento mensal ilíquido de todos 

os rendimentos e salários auferidos pelos elementos que constituem o 

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

2.Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores, não 

apresentem rendimentos e não façam prova de se encontrarem 

incapacitados para o trabalho ou reformados por velhice ou invalidez, 

considerar- se- á que auferem um rendimento de valor equivalente ao 

Salário Mínimo Nacional, salvo se comprovarem que usufruem rendimento 

ou salário inferior. ------------------------------------------------ 

3.As despesas elegíveis do agregado familiar referem-se a 

eletricidade, água, gás, saúde e educação, desde que devidamente 

comprovadas. ------------------------------------------------------- 

4.O rendimento per capita é calculado mediante a utilização da seguinte 

fórmula: ----------------------------------------------------------- 

Rpc = Rmf  – D  ----------------------------------------------------- 

   N       ----------------------------------------------------- 
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Rpc — Rendimento per capita do agregado familiar. ------------------- 

Rmf — Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar. -------------- 

D — Despesas fixas do agregado familiar. ---------------------------- 

N — Número de elementos do agregado familiar. ----------------------- 

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

(Prioridade da decisão) ---------------------------------------------

1.Serão prioritárias as candidaturas que configurem uma das seguintes 

condições: --------------------------------------------------------- 

a)Agregados familiares que incluam crianças, adolescentes ou menores 

em risco; ----------------------------------------------------------- 

b)Agregado familiar constituído por um ou mais pensionistas; -------- 

c)Agregados familiares que incluam pessoas acamadas ou, pelo menos, 

um elemento portador de grau de deficiência igual ou superior a 60%, 

devidamente comprovado por atestado multiusos. ---------------------- 

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

(Documentação Exigida) ---------------------------------------------- 

1.O potencial interessado deverá endereçar à Câmara Municipal pedido 

formalizador da sua pretensão. -------------------------------------- 

2.A candidatura ao apoio à melhoria das condições habitacionais deverá 

ser instruída com a apresentação dos seguintes documentos: ---------- 

a) Cópia do título aquisitivo do direito de propriedade de habitação 

permanente própria; ------------------------------------------------- 

b) Cópia de certidão atualizada do registo predial do prédio ou fração 

autónoma objeto do apoio à habitação requerido, emitida pela 

Conservatória do Registo Predial; ----------------------------------- 

c) Cópia de caderneta predial atualizada do prédio ou fração autónoma 

objeto do apoio à habitação requerido, emitida pelo Serviço de 

Finanças; ---------------------------------------------------------- 

d) Cópia de certidão patrimonial atualizada emitida pelo Serviço de 

Finanças, onde constem todos os bens imóveis em nome do candidato e 

dos demais elementos do seu agregado familiar; ---------------------- 

e) Cópia da última declaração de I.R.S., acompanhada da respetiva nota 

de liquidação, ou certidão negativa, relativa ao candidato e a todos 

os elementos do seu agregado familiar, quando exigível; ------------- 

f) Cópia do último recibo de vencimento, ou declaração da entidade 

patronal onde conste o valor do vencimento, relativo ao candidato e a 

todos os elementos do seu agregado familiar; ------------------------ 

g) Cópia dos documentos comprovativos de outros rendimentos ou de 

condições patrimoniais relevantes para famílias monoparentais, 

nomeadamente documento comprovativo do recebimento de pensão de 

alimentos de menor; ------------------------------------------------- 

h) Cópia de documento comprovativo do recebimento de qualquer 

prestação social, permanente, temporária ou eventual, por parte do 

candidato e de todos os elementos do seu agregado familiar, 

nomeadamente subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, 

rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos, 

prestação social para a inclusão ou outros apoios à família; -------- 

i) Cópia de documento comprovativo de recebimento de pensão de reforma, 

de velhice, de invalidez ou sobrevivência, por parte do candidato e 

de todos os elementos do seu agregado familiar; ---------- 

j) Cópia de documento comprovativo de situação de desemprego, e da 

respetiva inscrição atualizada no Centro de Emprego, quando o 

candidato ou algum dos elementos do seu agregado familiar se encontre 

desempregado; ------------------------------------------------------ 

l) Cópia de documento comprovativo de frequência escolar de elementos 

do agregado familiar do candidato que estejam dentro da escolaridade 

obrigatória; ------------------------------------------------------- 
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m) Apresentação de três orçamentos para a realização de obras de 

conservação, beneficiação e/ou reabilitação da habitação objeto de 

apoio, onde constem os preços propostos, a descrição dos trabalhos e 

o respetivo prazo de execução; -------------------------------------- 

n) Em caso de administração direta dos trabalhos pretendidos, deverá 

ser apresentado relação detalhada dos materiais a utilizar, sua 

designação e quantidade. -------------------------------------------- 

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

(Indeferimento de candidatura) -------------------------------------- 

1.Considera-se liminarmente indeferido o pedido de apoio para a 

melhoria habitacional nos termos definidos no presente Regulamento, 

quando se verifique alguma das seguintes situações: ----------------- 

a)Quando o título do direito do imóvel, objeto de intervenção, seja 

propriedade de herdeiros (salvo se os mesmos residirem na mesma 

habitação, há pelo menos 3 anos); ----------------------------------- 

b)Nenhum dos elementos do agregado familiar do candidato à obtenção 

dos referidos apoios económicos pode ser proprietário, 

comproprietário, usufrutuário, promitente-comprador de imóvel ou 

fração habitacional, no concelho de Chaves ou noutro concelho do país; 

c)O requerente do apoio tenha prestado falsas declarações no âmbito 

do seu processo de candidatura; ------------------------------------- 

d)O requerente do apoio não tenha prestado as informações ou os 

documentos solicitados, no prazo concedido para o efeito; ----------- 

e)Não se verifique uma situação de carência ou vulnerabilidade por 

parte do requerente do apoio, nos termos e para efeitos da aplicação 

do presente regulamento; -------------------------------------------- 

f)Não se mostrem esgotadas outras respostas sociais existentes; ----- 

g)Não exista dotação orçamental. ------------------------------------ 

2.Não serão contempladas obras em anexos, garagens, barracões e muros. 

3.O candidato será notificado dos fundamentos da decisão de 

indeferimento do pedido, através de ofício remetido pelo Município. - 

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

(Financiamento de obras de edificado e regime de utilização) -------- 

1.As edificações cuja construção, reconstrução, conservação, 

beneficiação ou recuperação, tenham sido financiadas ao abrigo do 

presente Regulamento, destinam-se à habitação própria permanente dos 

proprietários e do respetivo agregado familiar. --------------------- 

2.A utilização da edificação para fim diferente do previsto no número 

anterior determina a devolução do valor do subsídio atribuído 

acrescido dos respetivos juros, contados no prazo de 30 dias após a 

notificação para a sua devolução, desde que não hajam decorridos, pelo 

menos cinco anos, após a sua atribuição. ---------------------------- 

3.Excetua-se do disposto no número anterior as transmissões “mortis 

causa”. ------------------------------------------------------------ 

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

(Ónus da Inalienabilidade) ------------------------------------------ 

As edificações a que se referem os artigos anteriores estão sujeitas 

a um ónus de inalienabilidade pelo prazo de cinco anos a contar da 

data de concessão do subsídio. -------------------------------------- 

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

Apoio à Renda ------------------------------------------------------- 

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

(Comparticipação do valor mensal da renda da habitação) ------------- 

1. A concessão de um apoio económico ao arrendamento de habitações a 

indivíduos ou famílias com graves problemas de carência económica e 

vulnerabilidade social, deverá assumir caráter transitório e eventual, 
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justificada pela emergência de circunstâncias imprevisíveis e 

momentâneas. ------------------------------------------------------- 

2.Os rendimentos do agregado familiar do candidato não podem exceder 

o valor per capita de 65% do Indexante dos Apoios Sociais, em vigor à 

data da apresentação da candidatura. -------------------------------- 

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

(Condições de atribuição) ------------------------------------------- 

1.Pode requerer a atribuição do subsídio ao arrendamento o cidadão que 

preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: ----------------- 

a)Que seja cidadão nacional ou estrangeiro, desde que detentor de 

autorização de residência válida ou outro documento equivalente, com 

idade igual ou superior a 18 anos; ---------------------------------- 

b)Residir na área do Município de Chaves há, pelo menos, 3 anos, 

comprovados por recenseamento eleitoral ou outros elementos de prova 

que se julguem necessários; ----------------------------------------- 

c)O candidato ou um dos elementos do casal não pode ser proprietário 

ou coproprietário de qualquer imóvel urbano com condições de 

habitabilidade, nem mesmo seja proprietário ou coproprietário de 

qualquer imóvel sem condições de habitabilidade, desde que a sua 

recuperação se enquadre em programas de apoio já existentes; -------- 

d)O candidato ou um dos elementos do agregado familiar disponha de um 

contrato de arrendamento celebrado em conformidade com a legislação 

em vigor e em que o senhorio não seja parente ou afim na linha reta 

ou até ao 3.º grau da linha colateral; ------------------------------ 

e)Indivíduos maiores de idade que partilhem uma habitação, 

constituindo esta a sua residência permanente; ---------------------- 

f)A tipologia do fogo arrendado deve ser adequada ao respetivo agregado 

familiar; ---------------------------------------------------------- 

g)O valor da renda mensal deverá ser ajustado aos valores médios 

praticados no concelho de Chaves para a tipologia utilizada pela 

família. ----------------------------------------------------------- 

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

(Documentação Exigida) ---------------------------------------------- 

1. O potencial interessado deverá endereçar à Câmara Municipal pedido 

formalizador da sua pretensão. -------------------------------------- 

2. A candidatura ao apoio à renda deverá ser instruída com a 

apresentação dos seguintes documentos: ------------------------------ 

a) Atestado passado pela Junta de Freguesia da área de residência, 

onde conste o tempo de permanência no Concelho, a composição do 

agregado familiar, bem como informação quanto à situação económica, 

levando em linha de conta os sinais exteriores de riqueza; ---------- 

b) Fotocópia do contrato de arrendamento; --------------------------- 

c) Declaração (recibo) dos rendimentos ilíquidos mensais de todos os 

elementos do agregado familiar, passada pela entidade patronal; ----- 

d) Recibo de pensão ou subsídio dos elementos que se encontrem nessa 

situação; ---------------------------------------------------------- 

e) Fotocópia da última declaração do IRS, ou, nos casos aplicados, 

declaração emitida pela Repartição de Finanças da isenção de entrega;- 

f) Declaração emitida pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, no caso de o candidato, ou algum dos membros do agregado 

familiar, se encontrar na situação de desemprego e não auferir subsídio 

de desemprego, ou declaração emitida pelo Serviço Local do Instituto 

da Segurança Social, no caso de o candidato ou algum dos membros do 

agregado se encontrar a receber subsídio de desemprego; --- 

g) Fotocópia da declaração de IRC, nos casos aplicados. ------------- 

3. Para efeitos de cálculo do rendimento per capita do agregado 

familiar, ter-se-á em conta o rendimento médio mensal líquido de todos 
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os rendimentos, vencimentos, pensões e salários auferidos por todos 

os elementos que constituem o mesmo. -------------------------------- 

4. Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores não 

apresentam rendimentos e não façam prova da situação de desemprego, 

frequência de ensino, ou outra situação devidamente justificada, 

considerar-se-á, que auferem rendimento de valor equivalente ao da 

retribuição mínima mensal garantida (salário mínimo nacional). ------ 

5. Declaração emitida pelo serviço de finanças, comprovativa de que o 

candidato ou qualquer dos membros do agregado familiar não é 

proprietário de bens destinados à habitação. ------------------------ 

6. Declaração sob compromisso de honra, sobre a veracidade dos 

elementos constantes da candidatura. Esta declaração deverá ser 

preenchida, quando aplicável, não apenas pelo candidato, mas também 

pelo companheiro(a). ------------------------------------------------ 

7. Número de Identificação Bancária – NIB (Quando possuidor). ------- 

8. Licença de habitabilidade atualizada, do prédio arrendado. ------- 

9. Não são de observar as condições previstas no n.º anterior (8), nos 

casos em que o arrendamento foi efetuado há mais de dez anos. ------- 

10. O candidato poderá ainda apresentar outros documentos que entenda 

necessários para comprovar a sua situação económica, tais como 

despesas de saúde e educação. --------------------------------------- 

11. Documentação comprovativa da inexistência de dívidas à Segurança 

Social, Fazenda Pública e Município de Chaves. ---------------------- 

Artigo 21.º --------------------------------------------------------- 

(Atribuição e Renovação) -------------------------------------------- 

1. O apoio será concedido por períodos de 3, 6 e 12 meses, 

eventualmente renovável por períodos de3, 6 e 12 meses, até ao limite 

de 36 meses, podendo ser ajustado sempre que se verifiquem alterações 

no montante dos rendimentos do agregado familiar, ou nos elementos 

instrutórios do respetivo processo. --------------------------------- 

2.Após um ano de concessão, o subsídio poderá ser cancelado, renovado, 

descer ou subir de escalão em função de alterações socioeconómicas 

ocorridas no agregado familiar. ------------------------------------- 

3. Poderá haver suspensão do subsídio antes do fim do período da 

concessão ou renovação quando: -------------------------------------- 

a) Houver incumprimento por parte do beneficiário do que estiver 

regulamentado; ----------------------------------------------------- 

b) Se verificar melhoria da situação económica que o justifique; ----  

c) Se verificar que foram omitidas ou prestadas falsas declarações 

pelo beneficiário; -------------------------------------------------- 

d) Ocorrer subarrendamento ou hospedagem do prédio ou fração 

arrendada; --------------------------------------------------------- 

e) Falta de ocupação permanente do arrendado; ----------------------- 

f) Por motivos que a Câmara Municipal considere justificáveis. ------ 

4. Para a renovação ou alteração do subsídio será sempre obrigatória 

a apresentação de documentação comprovativa dos rendimentos, para além 

de outra que os serviços julguem necessária. ------------------------ 

5. Os beneficiários devem, no prazo de 15 dias, comunicar aos 

competentes serviços municipais as condições suscetíveis de alteração 

do valor do subsídio, nomeadamente pelos seguintes motivos: --------- 

a) Novo emprego ou desemprego de qualquer um dos elementos do agregado 

familiar; ---------------------------------------------------------- 

b) Primeiro emprego, nascimento, aposentação, separação/divórcio, 

falecimento ou ausência de qualquer um dos elementos do agregado 

familiar; ---------------------------------------------------------- 

c) Qualquer outro rendimento ou condição suscetível de provocar 

alteração ao valor do subsídio. ------------------------------------- 
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6. A Câmara Municipal deliberará, anualmente, uma verba destinada ao 

subsídio ao arrendamento, estimando o número de processos a contemplar 

salvaguardando, contudo, os que à data estejam em vigor. ------------ 

7. O apoio económico a conceder pela Câmara Municipal de Chaves não 

poderá exceder o montante de 20.000,00€ em cada ano civil. ---------- 

Artigo 22.º --------------------------------------------------------- 

(Confirmação de Elementos) ------------------------------------------ 

1. Quando, na organização do processo de candidatura, surjam dúvidas 

acerca dos elementos que dele devam constar, podem os competentes 

serviços municipais de Ação Social solicitar aos candidatos, por 

escrito, os documentos ou esclarecimentos que entendam necessários, 

devendo estes ser prestados no prazo de 10 dias a contar da data de 

receção da referida notificação, sob pena de arquivamento do processo 

de candidatura. ----------------------------------------------------- 

2. Os serviços identificados no número 1 podem, ainda, em caso de 

dúvida relativamente à veracidade dos elementos constantes do processo 

de candidatura, realizar as diligências necessárias no sentido de 

aferir a sua veracidade, podendo, inclusive, solicitar a outras 

entidades ou organismos competentes a confirmação dos referidos 

elementos.---------------------------------------------------------- 

3. A falta de entrega dos documentos ou da prestação dos 

esclarecimentos solicitados, no prazo fixado para o efeito, implica a 

imediata suspensão do procedimento, salvo se essa omissão for 

devidamente justificada e comprovada documentalmente, nomeadamente por 

motivo de doença, exercício de atividade laboral ou cumprimento de 

obrigações legais. -------------------------------------------------- 

Artigo 23.º --------------------------------------------------------- 

(Indeferimento de candidatura) -------------------------------------- 

1. Há lugar a indeferimento do pedido de atribuição do apoio económico 

previsto no presente regulamento, nomeadamente, quando: ------------- 

a) A candidatura não esteja instruída com os documentos exigíveis ao 

abrigo do presente regulamento; ------------------------------------- 

b) O requerente de apoio económico tenha prestado falsas declarações 

no âmbito do seu processo de candidatura; --------------------------- 

c) O requerente de apoio económico, ou qualquer outro elemento do seu 

agregado familiar, usufrua de outros rendimentos não declarados no 

âmbito do seu processo de candidatura ou evidencie, claramente, sinais 

exteriores de riqueza incompatíveis com a atribuição de apoio 

económico; --------------------------------------------------------- 

d) O requerente do apoio económico ou o seu agregado familiar não 

configure uma situação de carência ou vulnerabilidade, nos termos e 

para efeitos da aplicação do presente regulamento; ------------------ 

e) O candidato apresente rendas em dívida; -------------------------- 

f) Um ou mais elementos do agregado familiar seja parente ou afim na 

linha reta ou até ao 3.º grau da linha colateral do(s) senhorio(s); - 

g) Não se mostrem esgotadas outras respostas sociais existentes; ---- 

h) Tenha sido alcançado o número máximo de apoios económicos 

permitidos; -------------------------------------------------------- 

i) Sempre que existam dívidas à Segurança Social, Fazenda Pública e 

Município de Chaves, por parte do candidato. ----------------------- 

Artigo 24.º --------------------------------------------------------- 

(Prioridade na atribuição) ------------------------------------------ 

1. Serão prioritárias as candidaturas que configurem, pelo menos, um 

dos critérios de urgência imperiosa resultante de acontecimentos 

imprevisíveis a seguir identificados: ------------------------------- 
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a) Agregados familiares que incluam crianças, adolescentes ou menores 

em risco, acompanhados pela CPCJ de Chaves ou sob tutela da autoridade 

judicial; ---------------------------------------------------------- 

b) Agregado familiar constituído por um ou mais elementos em situação 

de desemprego involuntário; ----------------------------------------- 

c) Agregado familiar que inclua um elemento com estatuto de vítima de 

violência doméstica; ------------------------------------------------ 

d) Agregado familiar em situação de separação ou divórcio; ---------- 

e) Agregado familiar em que, pelo menos um elemento, se encontre em 

situação de vulnerabilidade e emergência social e/ou perigo físico ou 

moral; ------------------------------------------------------------- 

f) Agregado familiar em que, pelo menos um elemento, se encontre em 

situação de incapacidade temporária para o exercício profissional; -- 

g)Agregados familiares que incluam, pelo menos, um elemento portador 

de um grau de deficiência igual ou superior a 60%, devidamente 

comprovado por atestado médico multiusos; --------------------------- 

h) Indivíduos ou famílias vítimas de desastres naturais ou 

calamidades, nomeadamente as provocadas por incêndio, inundações, 

sismo, tornado ou condições climatéricas adversas. ------------------ 

2. Não deverá merecer de prioridade o requerente de apoios sociais, 

ou qualquer outro elemento do seu agregado familiar que beneficie de 

outros apoios ou prestações sociais permanentes ou extraordinários 

concedidos, através de outras entidades públicas ou privadas, para o 

mesmo fim. ---------------------------------------------------------- 

Artigo 25.º --------------------------------------------------------- 

(Cálculo da Comparticipação) ---------------------------------------- 

1. O montante do subsídio a atribuir resulta da aplicação da seguinte 

fórmula, não devendo, em nenhuma situação, ultrapassar 60% do valor 

mensal da renda. ---------------------------------------------------- 

 
 

 

 

T1 

Limite de 230,00€ 

10 <RM x 100≤ 40 

                  RMB 

46,00€ 

41 <RM x 100≤ 80 

                  RMB 

92,00€ 

       RM x 100≥ 81 

                  RMB 

138,00€ 

 
 

 

 

T2 

Limite de 260,00€ 

10 <RM x 100≤ 40 

RMB 

52,00€ 

41 <RM x 100≤ 80 

                  RMB 

104,00€ 

       RM x 100≥ 81 

                  RMB 

156,00€ 

 
 

 

 

T3 

Limite de 330,00€ 

10 <RM x 100≤ 40 

                  RMB 

66,00€ 

41 <RM x 100≤ 80 

                  RMB 

132,00€ 

       RM x 100≥ 81 

                  RMB 

198,00€ 

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

RM – Renda Mensal --------------------------------------------------- 

RMB – Rendimento Mensal Bruto --------------------------------------- 

Considerar-se-á como Rendimento Mensal Bruto (RMB) o quantitativo que 

resulta da divisão por 12 dos rendimentos anuais ilíquidos auferidos 

por todos os elementos do agregado familiar à data de concessão do 

subsídio. ---------------------------------------------------------- 

2. O valor da comparticipação é pago mensalmente na tesouraria da 

Câmara Municipal de Chaves ou mediante transferência bancária para a 

conta identificada pelo candidato, após exibição do original do recibo 
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de renda do mês em curso, nos serviços de Ação Social, do qual se 

extrairá fotocópia, comprovando o pagamento efetuado ao senhorio. --- 

Artigo 26.º --------------------------------------------------------- 

(Apreciação e Resolução do Subsídio a Conceder) --------------------- 

A apreciação e resolução sobre o subsídio a conceder será da 

competência da Câmara Municipal, mediante proposta do Presidente da 

Câmara ou do Vereador com competência delegada para o efeito, e com 

base na informação prestada pelos serviços de Ação Social. ---------- 

Artigo 27.º --------------------------------------------------------- 

(Incumprimento das Obrigações) -------------------------------------- 

1. No caso de incumprimento do disposto no presente Regulamento, o 

requerente constitui-se na obrigação de indemnizar a Câmara Municipal 

no montante integral dos subsídios concedidos. ---------------------- 

2. No caso de prestação de falsas declarações, o beneficiário será 

punido com a anulação do apoio económico e devolução dos apoios já 

recebidos e impedimento de acesso a apoios futuros, sem prejuízo de 

comunicação às autoridades competentes para instauração de processo 

criminal competente. ------------------------------------------------ 

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

Apoio económico para a aquisição de medicação ----------------------- 

Artigo 28.º --------------------------------------------------------- 

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

A medida de apoio financeiro para a aquisição de medicação com receita 

médica visa apoiar todos os indivíduos recenseados e residentes no 

Concelho de Chaves com manifestas carências económicas. ------------- 

Artigo 29.º --------------------------------------------------------- 

(Condições de Acesso) ----------------------------------------------- 

Podem requerer a comparticipação na aquisição de medicamentos 

indivíduos que satisfaçam as seguintes condições: ------------------- 

1. Sejam cidadãos nacionais ou cidadãos estrangeiros detentores de 

título válido de permanência em território nacional. ---------------- 

2. Residam, à data da apresentação do requerimento, no Concelho de 

Chaves há, pelo menos, 3 anos. -------------------------------------- 

3. Estejam em situação de carência económica comprovada. ------------ 

4. Aufiram um rendimento mensal per capita do agregado familiar igual 

ou inferior a 50% do valor do IAS, por cada elemento. --------------- 

5. Não se encontrem a beneficiar de outros apoios de outras entidades 

para o mesmo fim. --------------------------------------------------- 

Artigo 30.º --------------------------------------------------------- 

(Instrução do Processo de Candidatura) ------------------------------ 

A candidatura à comparticipação na aquisição de medicamentos, deve ser 

acompanhada dos seguintes documentos: ------------------------------- 

1. Fotocópia do cartão de cidadão do/a requerente e restantes elementos 

que, com o próprio, coabitam; ------------------------------ 

2. Título válido de autorização de residência em território nacional, 

em caso de cidadão estrangeiro; ------------------------------------- 

3. Fotocópia dos documentos comprovativos de todos os rendimentos 

mensais auferidos pelo requerente e restantes elementos do agregado 

familiar; ---------------------------------------------------------- 

4. Última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação referente 

a todos os membros do agregado familiar, ou declaração da Autoridade 

Tributária e Aduaneira comprovativa da sua inexistência; ------------ 

5. Fotocópia dos documentos comprovativos de todas as despesas fixas 

mensais do requerente e restantes elementos do agregado familiar; --- 

6. Atestado emitido pela Junta de Freguesia da área de residência, 

onde conste o tempo de permanência no concelho e a composição do 

agregado familiar; -------------------------------------------------- 
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7. Certidão de não dívida ao Município de Chaves e à Autoridade 

Tributária e Aduaneira. --------------------------------------------- 

8. Fotocópia da prescrição médica identificativa dos medicamentos de 

uso continuado, emitida pela Unidade de Saúde do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) e entidades com contrato ou acordo para a prestação de 

cuidados de saúde; -------------------------------------------------- 

9. O requerente poderá, ainda, apresentar outros documentos que 

entenda serem relevantes para a apreciação final da situação 

económica; --------------------------------------------------------- 

10. Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores, 

não apresentem rendimentos e não façam prova da situação de desemprego, 

incapacidade para o trabalho, frequência de ensino ou outra situação 

devidamente justificada, considerar-se-á que auferem um rendimento 

mensal equivalente ao montante do IAS. -------------------- 

Artigo 31.º --------------------------------------------------------- 

(Modalidade do apoio) ----------------------------------------------- 

1. O apoio previsto nesta secção será concedido pela Câmara Municipal 

de Chaves, através da atribuição de um montante até ao limite de 

100,00€ (cem euros), por ano civil. --------------------------------- 

2. O apoio concedido destina-se a comparticipar as despesas com a 

aquisição dos medicamentos do requerente. --------------------------- 

3. A comparticipação financeira identificada no ponto 1, concretizar-

se-á, através do estabelecimento de um Protocolo com a Associação 

Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 

qual ficará responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e 

gestão do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. ------------- 

4. Os benefícios concedidos ao abrigo do Programa abem: Rede Solidária 

do Medicamento abrangem exclusivamente os medicamentos, quando 

prescritos em receita médica e comparticipados pelo SNS. ------------ 

5. É conferido ao beneficiário abem: o direito a um apoio adicional 

ao atribuído pelo SNS, que pode ir até ao máximo de 100% do PVP dos 

medicamentos prescritos, ou 100% do PVP5, quando aplicável. --------- 

Artigo 32.º --------------------------------------------------------- 

(Obrigações dos beneficiários) -------------------------------------- 

O beneficiário do apoio à aquisição de medicação, compromete-se: ---- 

1. A informar a Câmara Municipal de qualquer alteração da condição 

económica, da composição do agregado familiar, assim como da mudança 

de residência; ------------------------------------------------------ 

2. Entregar certidão de não dívida da Autoridade Tributária e Aduaneira 

e do Município de Chaves, sempre que a anterior tenha caducado; ----- 

3. Informar os serviços competentes da Ação Social do Município de 

Chaves, sempre que se verifique uma situação anómala durante o apoio.  

Artigo 33.º --------------------------------------------------------- 

(Cessação do apoio económico) --------------------------------------- 

Constituem causas de cessação do direito de apoio à comparticipação 

na aquisição de medicamentos: --------------------------------------- 

1. A perda de algum dos requisitos de atribuição previstos no artigo 

29.º do presente regulamento; --------------------------------------- 

2. Prestar falsas declarações no intuito de beneficiar da obtenção do 

apoio; ------------------------------------------------------------- 

3. O não cumprimento das obrigações previstas no artigo 32.º do 

presente regulamento. ----------------------------------------------- 

CAPÍTULO V ---------------------------------------------------------- 

Isenção de encargos financeiros com os tratamentos terapêuticos nas 

Termas de Chaves ---------------------------------------------------- 

Artigo 34.º --------------------------------------------------------- 

(Objeto)------------------------------------------------------------ 
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A medida de isenção de encargos financeiros com os tratamentos 

terapêuticos, nas Termas de Chaves, visa assegurar aos Munícipes 

carenciados, o acesso gratuito a cuidados de saúde desenvolvidos na 

referida Unidade Terapêutica. --------------------------------------- 

Artigo 35.º --------------------------------------------------------- 

(Condições de Acesso)----------------------------------------------- 

Podem requerer a isenção do pagamento dos tratamentos terapêuticos, 

nas Termas de Chaves, indivíduos que satisfaçam as seguintes 

condições: --------------------------------------------------------- 

1. Sejam cidadãos nacionais ou cidadãos estrangeiros detentores de 

título válido de permanência em território nacional; --------------- 

2. Residam, à data da apresentação do requerimento, no Concelho de 

Chaves há, pelo menos, 3 anos; -------------------------------------- 

3.Estejam em situação de carência económica comprovada; ------------- 

4. Aufiram um rendimento mensal per capita do agregado familiar igual 

ou inferior a 50% do valor do IAS, por cada elemento; --------------- 

5. Não se encontrem a beneficiar de outros apoios de outras entidades 

para o mesmo fim. --------------------------------------------------- 

Artigo 36.º --------------------------------------------------------- 

(Condições de Comparticipação)--------------------------------------- 

1. A comparticipação da Câmara Municipal de Chaves, no preço dos 

tratamentos termais, depende de prescrição médica pelos Cuidados de 

Saúde Primários do SNS. --------------------------------------------- 

2. O valor da comparticipação da Câmara Municipal de Chaves corresponde 

à percentagem não comparticipada do preço do conjunto de tratamentos 

termais prescrito pelo SNS. ------------------------------ 

3. Cada tratamento termal deve perfazer uma duração seguida entre 12 

e 21 dias. ---------------------------------------------------------- 

4. Apenas pode ser comparticipado um tratamento por utente/ano. ----- 

Artigo 37.º --------------------------------------------------------- 

(Instrução do Processo de Candidatura) ------------------------------ 

A candidatura à isenção do pagamento dos tratamentos terapêuticos, 

deve ser acompanhada dos seguintes documentos: ---------------------- 

1. Fotocópia do cartão de cidadão do/a requerente e restantes elementos 

que, com o próprio, coabitam; ------------------------------ 

2. Título válido de autorização de residência em território nacional, 

em caso de cidadão estrangeiro; ------------------------------------- 

3. Fotocópia dos documentos comprovativos de todos os rendimentos 

mensais auferidos pelo requerente e restantes elementos do agregado 

familiar; ---------------------------------------------------------- 

4. Última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação referente 

a todos os membros do agregado familiar, ou declaração da Autoridade 

Tributária e Aduaneira comprovativa da sua inexistência; ------------ 

5. Fotocópia dos documentos comprovativos de todas as despesas fixas 

mensais do requerente e restantes elementos do agregado familiar; --- 

6. Atestado emitido pela Junta de Freguesia da área de residência, 

onde conste o tempo de permanência no concelho e a composição do 

agregado familiar; -------------------------------------------------- 

7. Certidão de não dívida ao Município de Chaves e à Autoridade 

Tributária e Aduaneira. --------------------------------------------- 

8. O requerente poderá, ainda, apresentar outros documentos que 

entenda serem relevantes para a apreciação final da situação 

económica; --------------------------------------------------------- 

9. Nos casos em que os membros do agregado familiar, sendo maiores, 

não apresentem rendimentos e não façam prova da situação de desemprego, 

incapacidade para o trabalho, frequência de ensino ou outra situação 
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devidamente justificada, considerar-se-á que auferem um rendimento 

mensal equivalente ao montante do IAS. -------------------- 

Artigo 38.º --------------------------------------------------------- 

(Período dos Tratamentos) ------------------------------------------- 

A isenção do pagamento dos tratamentos terapêuticos, nas Termas de 

Chaves, apenas compreende o período de época baixa. ----------------- 

CAPÍTULO VI --------------------------------------------------------- 

Regime Prestacional ------------------------------------------------- 

Artigo 39.º --------------------------------------------------------- 

(Pagamento em Prestações de Requerente em Processo de Execução fiscal) 

1. Mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, o executado 

poderá solicitar o pagamento em prestações, sendo que cada uma não 

poderá ser inferior a uma Unidade de Conta, nem exceder as 36 

prestações, demonstrando a existência de uma situação económica 

difícil e imprevisível, condição, “sine qua non”, para não lhe permitir 

solver a dívida de uma só vez. ------------------------------ 

2. A autorização do pagamento em prestações de importâncias inferiores 

ao valor de Uma Unidade de Conta, fica condicionada à previa 

autorização pelo órgão executivo mediante a apresentação de meios de 

prova que corroborem a efetiva carência económica, levando em linha 

de conta os sinais exteriores de riqueza e a existência de um 

rendimento per capita igual ou inferior a 65% do valor correspondente 

ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS), sempre que o executado não seja 

responsável pela situação de  insuficiência ou carência económica. -- 

3. Nas situações especialmente reguladas no número anterior, o valor 

mínimo de cada prestação mensal não poderá ser inferior a dez euros.  

4. Nos casos em que se demonstre notória dificuldade financeira e 

previsíveis consequências económicas para os executados e quando 

esteja em risco a recuperação dos créditos, o órgão executivo poderá 

autorizar, excecionalmente, o alargamento do limite máximo previsto 

na alínea 1 do regime prestacional. --------------------------------- 

5. A falta de pagamento de qualquer prestação, no dia acordado, 

implicará o vencimento das restantes prestações, relativas à dívida 

em cobrança coerciva. ----------------------------------------------- 

CAPÍTULO VII -------------------------------------------------------- 

Disposições finais -------------------------------------------------- 

Artigo 40.º --------------------------------------------------------- 

(Protocolos de Cooperação) ------------------------------------------ 

No âmbito da execução do presente regulamento, o Município de Chaves 

pode celebrar protocolos de parceria ou cooperação com as entidades 

competentes da Administração Central e com instituições particulares 

de solidariedade social ou associações, sempre que tal se mostre 

oportuno e relevante para efeitos da prossecução do interesse público 

local, no domínio da ação social, designadamente na prestação de apoios 

sociais a pessoas e famílias carenciadas ou em situação de 

vulnerabilidade. --------------------------------------------------- 

Artigo 41.º --------------------------------------------------------- 

(Acompanhamento e Fiscalização) ------------------------------------- 

1. De forma a garantir a efetiva promoção das condições habitacionais, 

a progressiva inserção social e a autonomização dos indivíduos e 

agregados familiares selecionados com os apoios previstos, os mesmos 

ficarão sujeitos a um acompanhamento social, sendo a periodicidade 

definida pelo setor competente da Câmara Municipal. ----------------- 

2. O Técnico da Unidade Orgânica de Obras Municipais fiscalizará, 

sempre que se justifique, a evolução das obras e elaborará as 

informações técnicas necessárias. ----------------------------------- 

Artigo 42.º --------------------------------------------------------- 
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(Dúvidas e Omissões) ------------------------------------------------ 

Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e 

aplicação do presente regulamento, que não possam ser resolvidos pelo 

recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, 

são decididos por deliberação da Câmara Municipal de Chaves. -------- 

Artigo 43.º --------------------------------------------------------- 

(Revisão) ---------------------------------------------------------- 

O presente regulamento pode ser objeto de revisão a qualquer momento, 

mediante aprovação da Assembleia Municipal de Chaves, sob proposta da 

Câmara Municipal de Chaves. ----------------------------------------- 

Artigo 44.º --------------------------------------------------------- 

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

O presente regulamento entra em vigor após a sua publicação no Diário 

da República. -------------------------------------------------------

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.07.26. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.07.30. ----- 

Concordo. Tomei conhecimento. 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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

8. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. JOSÉ MARIA SOARES CARDOSO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº143 /SHSDPC N. º91 – 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 6. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.07.30. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.07.31. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

9. PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DE PREÇÁRIO DE PRODUTOS DE MERCHANDISING 

PARA O EVENTO GALAICO-ROMANO “FESTA DOS POVOS EM AQVAE FLAVIAE” 

INFORMAÇÃO Nº 141/DDSC/2019. ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA: ------------------------------ 

O evento galaico-romano “Festa dos Povos em Aqvae Flaviae” decorrerá 

nos dias 23, 24 e 25 de agosto, nas Alamedas de Trajano e do Tabolado 

e nos espaços circundantes,  onde desenrolar-se-ão  atividades 

socioculturais, recheadas de iguarias gastronómicas, manjares dos 
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deuses, festim de bebidas, poções mágicas, saberes ancestrais, 

simulações bélicas (luta entre gladiadores, luta galhofa e jogo com 

varapaus), recriações mitológicas, panteão dos deuses, interpretações 

musicais e bailados, circus maximus, artes circenses, cetraria, a arte 

do encantador de serpentes, espetáculos diurnos e noturnos didáticos 

e carismáticos, cortejos pelas artérias de Aquae Flaviae, onde, 

também, estarão representados os povos galaicos, legionários, 

gladiadores, senadores, músicos, bailarinos, mendigos, escravos, 

falcoeiros e divindades, numa azáfama constante de episódios que 

retratarão o quotidiano em Aquae Flaviae. --------------------------- 

O merchandising é um veículo difusor de excelência do evento. ------- 

II – FUNDAMENTAÇÃO: ------------------------------------------------- 

Considerando o interesse do visitante em adquirir “artefactos galaico-

romanos” com a imagem do evento, para recordação do mesmo, tornou-se 

necessária a produção destes, para posterior colocação à venda, num 

espaço institucional “Aqvae Flaviae Urbs Mvnicipalis”, no próprio 

mercado galaico-romano, que servirá de espaço de informação e de venda 

a todos os interessados. -------------------------------------------- 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO: ------------------------------- 

Face ao exposto, tomo a liberdade de propor superiormente, e no 

superior interesse do desenvolvimento desde evento, o seguinte: ----- 

1. Que sejam autorizadas as vendas dos seguintes produtos, no âmbito 

do evento galaico-romano “Festa dos Povos em Aqvae Flaviae”, a saber: 

DESIGNAÇÃO/CARATERÍSTICAS DO PRODUTO 
VALOR DE 

AQUISIÇÃO 
VALOR DE VENDA 

- 2000 Porta-Chaves Irregular Montana 

- Inclui uma impressão a uma cor 
1168,00€ + IVA UNIDADE = 1€ 

- 1000 Sacos em algodão 

- Inclui uma impressão a uma cor 
749,00€ + IVA UNIDADE = 1,50€ 

2. Caso a presente proposta venha a merecer aceitação superior, mais 

se propõe o encaminhamento da mesma, para que seja presente na próxima 

reunião de Câmara, para apreciação e aprovação. -------------------- 

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

Chaves, 24 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, ------------------------------------------------- 

(Jaquelina Branco Alves) -------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, DRA. LÍDIA PINTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE 

DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, ENG. CARLOS FRANÇA 

DE 24/07/2019. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.07.25. ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO (MACNA)-AQUISIÇÃO DE 

MERCHANDISE/SABONETES. INFORMAÇÃO DDSC Nº144/ANO 2019. -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

Várias exposições têm sido promovidas no MACNA desde a sua abertura 

em 8 de julho de 2016. ---------------------------------------------- 

Embora a produção e exibição de exposições constituam a atividade 

principal do museu, é também importante que na sua loja possam estar 
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à venda artigos que contribuam para a atratividade do espaço 

museológico e que satisfaçam a eventual procura. -------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A Empresa Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM 

S.A. (EGEMG) promoveu a produção de alguns artigos cosméticos contendo 

água termal, entre os quais, sabonetes hidratantes e esfoliantes. 

Estes produtos, pela sua qualidade e especificidade podem contribuir 

não só para enriquecer a loja do MACNA (embalagens com design 

personalizado alusivo ao MACNA) mas também para divulgar o concelho e 

as suas singularidades. --------------------------------------------- 

Acolhida que foi a proposta da EGEMG e tendo em conta as orientações 

superiores sobre o assunto, é necessário adquirir os artigos que 

adiante se referem para serem colocados à venda na loja do MACNA com 

o preço que seguidamente é indicado: -------------------------------- 
Designação Quantidades a 

adquirir 

Un. 

Custo Unitário de 

aquisição 

(€ )(Iva incluído) 

Subtotal (€) 

(Iva 

incluído) 

Proposta de preço 

de venda ao 

público (€)(Iva 

incluído) 

Un. 

*Sabonete Hidratante 200 1,56 312 1,95 

*Sabonete Esfoliante 200 1,95 390 2,45 

Valor total da 

aquisição 

  702  

*Maquete da embalagem em anexo -------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se: ----------------------------------------- 

1- O encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição de cabimento; ---------------------------- 

2-Que seja superiormente autorizada, após a verificação e cumprimento 

dos requisitos legais sobre o assunto por parte dos serviços 

competentes da Autarquia, a realização da despesa no valor de 702 € 

(IVA incluído) e consequente autorização de adjudicação. ------------ 

3- Que os serviços de aprovisionamento da Divisão de Gestão Financeira, 

implementem em tempo, o procedimento que culmine na aquisição dos 

respetivos produtos à Empresa Gestão de Equipamentos do Município de 

Chaves, EM S.A. ----------------------------------------------------- 

4-O encaminhamento da informação à próxima reunião da Câmara Municipal 

para decisão/aprovação, relativa à proposta de preço de venda ao 

público dos artigos referidos. -------------------------------------- 

Chaves, 29 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

À Consideração Superior, -------------------------------------------- 

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

(Agostinho Pizarro)------------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, DRA. LÍDIA PINTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE 

DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, ENG. CARLOS FRANÇA 

DE 29/07/2019. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. À consideração do Senhor Presidente. --------------- 

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

2019.07.30. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado nesta informação 

técnica infra. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE – 12 DE AGOSTO DE 2019. INFORMAÇÃO Nº 

139/DDSC/2019. ----------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de agosto, por 

resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à 

recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela 

Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de agosto de 1998. ---------- 

Na edição deste ano foi definido, como tema central, pelo Secretário-

geral da Nações Unidas, “2019 Transforming Education”. -------------- 

Na sua Resolução, a Assembleia Geral das Nações Unidas, procurando 

promover o respeito pelos direitos humanos, pela liberdade e pela 

solidariedade, pediu aos governos mundiais, sociedade civil, 

indivíduos e comunidades, para apoiar as atividades a nível local e 

internacional de modo a marcar o evento. ---------------------------- 

O Instituto Português do Desporto e Juventude, no passado dia 23 de 

julho de 2019, veio através de correio eletrónico, que se anexa à 

presente informação, convidar o Município de Chaves a associar-se a 

esta comemoração. --------------------------------------------------- 

Considerando que o Instituto Português do Desporto e Juventude, 

sugere, à semelhança do ano transato, se efetue a gratuitidade nos 

acessos às Piscinas, Museus, Bibliotecas, etc… ---------------------- 

Para a comemoração deste dia, sugerimos a colaboração de alguns 

serviços do Município de Chaves, tais como, o Setor dos Museus, para 

em conjunto proporcionarem aos jovens, dos 12 aos 29 anos, nos dias 

11 e 12 de agosto, algumas valências afetas a esses serviços, de acordo 

com a tabela em anexo à presente informação. ------------------------ 

II – Da proposta em sentido estrito ---------------------------------  

Tendo em conta as razões de facto acima enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário que delibere sobre o seguinte: ---- 

a) Que seja concedida, aos jovens, dos 12 aos 29 anos, no dia 11 de 

agosto a entrada gratuita no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 

e nos dias 11 e 12 de agosto, a entrada gratuita no Museu da Região 

Flaviense e no Museu Militar, de acordo com a tabela em anexo à 

presente informação; ------------------------------------------------ 

b) Após aprovação superior, mais se propõe o seu encaminhamento ao 

Setor dos Museus para os devidos efeitos, muito concretamente no que 

diz respeito aos procedimentos a ter com as supramencionadas medidas. 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 24 de julho de 2018 -----------------------------------------                  

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

(Maciel Duque) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: correio eletrónico, Instituto Português do Desporto e 

Juventude ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA SUPERIOR, DRA. LÍDIA PINTO, NA AUSÊNCIA DO CHEFE 

DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, ENG. CARLOS FRANÇA 

DE 24/07/2019. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. À consideração DO Senhor Vice-presidente, Dr. 

Francisco Melo. ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.07.25. ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 

DE VILA VERDE DA RAIA”. PROPOSTA N.º 68/GAP/19. --------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

A Associação Recreativa de Vila Verde da Raia – ARVVR -, NIPC 

515 588 792, com sede no Largo 8 de Dezembro em 5400-805 Vila Verde 

da Raia, freguesia de Vila Verde da Raia, concelho de Chaves, é uma 

associação sem fins lucrativos, solicita apoio para levar a cabo as 

atividades previstas no Plano de Atividades; ------------------------ 

Considerando que a Associação Recreativa de Vila Verde da Raia, tem 

por objeto contribuir para a valorização e preservação de Vila Verde 

da Raia e a perpetuação das suas tradições, fomentar, apoiar e manter 

laços de solidariedade entre os seus associados, organizar eventos 

culturais, desportivos e recreativos, bem como promover e fomentar 

ações de caráter ecológico e de preservação da natureza de forma a 

estabelecer um aproveitamento sustentado no meio ambiente; ---------- 

Considerando que a referida associação procura desenvolver atividades 

lúdicas que promovam a união entre os habitantes de Vila Verde da 

Raia, dinamizando os seus espaços lúdicos, nomeadamente o Açude, a 

Veiga, o Arquinho, entre outros; ------------------------------------ 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem 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 esta associação é promotora de atividades culturais, 

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 os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município; ------------------ 

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento cultural, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo no entanto 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Técnico Superior, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços 

gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do contrato 

programa. ---------------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 
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 Apoiar financeiramente a “Associação Recreativa de Vila Verde da 

Raia”, no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), para que 

possa desenvolver as ações e iniciativas a que se propõe; ----------- 

 Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; ---------------------------------------------- 

 Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

 Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao 

Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização; -- 

 A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.01 ------------------------------------------------ 

 Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

Divisão Financeira.  ------------------------------------------------ 

Chaves, 26 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ---------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2019; ------------------------------------------------ 

E  ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2018, foi aprovada 

a Proposta nº 68/GAP/2019, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter cultural, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2019; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro e ulteriores alterações, em conjugação com o disposto na 

alínea f), do nº2, do art. 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, 

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado 

o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual se 

rege de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -------------- 

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

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

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Cultural, que  …………………., apresentou e este 

Município, referente ao ano 2019, na prática de atividades culturais 

e recreativas, cujo ……….………………………. ---------------------------------- 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

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



                                                                F. 183 

                                                                  _____________________ 
 

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2019. -------------------- 

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

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves à Associação Recreativa de Vila Verde da Raia, é 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), nos termos do Programa de 

Atividades, à data, apresentado. ------------------------------------ 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao  ……………………, 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ----------------------------------------------------------- 

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

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. ---------------------------------------------- 

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

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Técnico Superior, Maciel Duque, 

por deliberação de _________, com a função de proceder ao seu 

acompanhamento e monitorização. ------------------------------------- 

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

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2019. ------------------ 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ……………. de 2019. ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
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Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, aprovar a proposta. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. Notifique-se. --------------------- 

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO “CLUBE DE TÉNIS DE MESA 

DE CHAVES”. PROPOSTA Nº 69/GAP/19. ---------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O CLUBE DE TÉNIS DE MESA DE CHAVES, NIPC 506 630 072, com sede no 

Largo Campo da Fonte, concelho de Chaves, solicita, através do 

documento em anexo, apoio para a concretização das atividades 

calendarizadas no Plano de Atividades; ------------------------------ 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações de caráter desportivo, 

nomeadamente, Ténis de Mesa, Xadrez, Judo, Ténis de Campo e 

Basquetebol, praticado entre as camadas mais jovens do nosso concelho;  

Considerando que esta associação é promotora de atividades 

desportivas, recreativas e de convívio social, ao nível da formação 

de crianças e jovens, atuando positivamente na ocupação dos seus tempos 

livres, e por sua vez, imprimindo hábitos e motivações para a prática 

desportiva continuada; ---------------------------------------------- 

Considerando que a prática desportiva é indispensável ao funcionamento 

harmonioso da sociedade, constituindo um importante fator de 

equilíbrio e bem-estar dos cidadãos contribuindo 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, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal 

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. ------ 

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Técnico Superior, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços 

gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do contrato 

programa. ---------------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 
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a) Que seja apoiado o Clube de Ténis de Mesa de Chaves, no valor de 

12.600,00€,(doze mil e seiscentos euros), para levar a cabo as 

atividades propostas no Plano de Atividades 2019; ------------------- 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a adenda da minuta do 

contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar com a 

entidade, 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 Decreto-

Lei 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 da seguinte 

rubrica: 04.07.01.01 ------------------------------------------------ 

f) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos 

da Divisão Financeira. ---------------------------------------------- 

Chaves, 26 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 

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

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

MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Considerando que no passado dia ___ de____ de 2019, foi celebrado um 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de 

Chaves e o ________________________, na sequência da Proposta 

Nº___/GAP/2019 de ___/___/2019, aprovada por deliberação camarária do 

passado dia ___/___/20___; ------------------------------------------ 

Considerando que o objeto do referido contrato foi a comparticipação 

financeira - Apoio ao Associativismo - no valor de € _____________( 

euros); ------------------------------------------------------------ 

Considerando que o subsídio atribuído revelou-se manifestamente 

insuficiente para fazer face a todas as atividades calendarizadas no 

Plano de Atividades. ------------------------------------------------ 

Assim, no dia ___ de ___________ de 2019, --------------------------- 

Como primeiro contratante, o Município de Chaves, NIPC 501205551, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas do Concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

Praça de Camões, em Chaves; ----------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como segundo contratante, _____________, com o NIPC _________, com 

sede no_________, neste ato legalmente representada pelo _________ da 

Direção, ______________, titular do Cartão do Cidadão nº ___________, 

válido até ___/___/20___. ------------------------------------------- 

É celebrada a presente adenda ao contrato supra identificado, de acordo 

com a Proposta Nº 69/GAP/2019, de___/___/2019 aprovada pelo executivo 

camarário, em sua reunião do executivo camarário do passado dia 

___/___/2019, documento que se anexa à presente adenda. ------------- 

Em tudo o mais mantém-se o clausulado do referido contrato. --------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 
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O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato nº ___ /19. ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

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. ------------------------------ 

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

 

 

3.2. 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 8. -- 

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

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

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

 

 

3.3. PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO Nº 120/11 – MARIA AURORA 

VIEIRA COUTO – RUA DA TRINDADE/RUA BISPO IDÁCIO – SANTA MARIA MAIOR-

CHAVES. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO/ANTECEDENTES ---------------------------------------- 

O prédio situado na esquina da Rua da Trindade, 7, com a Rua Bispo 

Idácio, em Chaves, foi objeto de obras reconstrução e remodelação com 

vista à instalação de um estabelecimento destinado a fins turísticos, 

no âmbito do processo n.º 120/11, dispondo atualmente do alvará de 

autorização de utilização n.º 79/14, para estabelecimento de 

hospedagem (alojamento local). -------------------------------------- 

Em março de 2017 detetou-se a execução de obras ilegais, que deram 

origem ao processo n.º 39/FIS/2017, instaurado em virtude de ter sido 

“levada a efeito, no espaço localizado no gaveto do alçado lateral 

direto com o espaço posterior, ao nível do 2.º andar, a construção de 

um compartimento, em pladur, com aproximadamente 27 m2 de superfície 
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coberta, sem que para o efeito tenha qualquer licença de construção 

administrativa”. No âmbito desse processo foi determinado o embargo 

dessa obra, que não concretizado em virtude de a mesma se encontrar 

concluída. --------------------------------------------------------- 

Com vista a suster a ordem de demolição das obras executadas 

ilegalmente, a proprietária do edifício em causa efetuou diversas 

diligências, tendo a 8 de junho de 2018, por intermédio do despacho 

do vereador responsável, que recaiu sobre a informação n.º 

186/DSCH/2018, sido licenciadas as obras de alteração/ampliação 

propostas. --------------------------------------------------------- 

Após tomado conhecimento do ato de licenciamento, a requerente 

dispunha, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, do 

prazo de um ano para requerer a emissão do respetivo alvará. -------- 

2 – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

A licença para a realização das operações urbanísticas previstas na 

alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º, do RJUE, caduca se, no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento, não for requerida 

a emissão do respetivo alvará, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 

71.º do referido regime jurídico. -----------------------------------

3 – ANÁLISE/PROPOSTA ------------------------------------------------ 

Até à presente data, e decorrido o prazo acima referido, não deu 

entrada nos serviços municipais competentes qualquer requerimento com 

vista à emissão do alvará de obras de alteração/ampliação, nem foi 

solicitada a prorrogação desse prazo. ------------------------------- 

Nestas circunstâncias propõe-se que o presente processo seja submetido 

a deliberação de Câmara Municipal com vista a ser declarada a 

caducidade deste processo, nos termos do n.º 2 do artigo 71.º do RJUE, 

e a consequente cessação do licenciamento respetivas obras de 

alteração/ampliação. -----------------------------------------------

Caso o executivo municipal venha a determinar a caducidade dos mesmos, 

poderão os interessados, de acordo com o n.º 5 do artigo 71.º do RJUE, 

dizer, por escrito e num prazo não superior a 10 dias, o que se lhe 

oferecer sobre o presente sentido de decisão, conforme o disposto no 

artigo 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA). -------------------------------------------------------------

Caso venha a ser tornada efetiva a caducidade do licenciamento em 

causa, propõe-se ainda que o presente processo seja de novo remetido 

à Divisão de Administração e Fiscalização, com vista à definição das 

medidas adequadas tendentes à reposição da legalidade urbanística, 

designadamente através da demolição da ampliação realizada sobre o 

corpo da antiga capela, e recuperação da configuração anterior da 

cobertura. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 18 de junho de 2019 ---------------------------------------- 

O Técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL, DR. 

MARCELO DELGADO, DE 2019.06.21. ------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.06.25 ---------------- 

À reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.4. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA 

DE 6% DE IVA – FLAVINVESTE – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO – RUA BISPO 

IDÁCIO – SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 252/DSCH/19, DO TÉCNICO 

SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 

A firma Flavinveste – Sociedade de Investimento, Lda., na qualidade 

de proprietária do prédio que vai reabilitar, destinado a habitação e 

comércio/serviços, situado na Rua Bispo Idácio, nº37 a 39, em Chaves, 

solicita sob requerimento n.º1217/19, referente ao processo n.º621/18, 

a emissão de certidão de localização em área de reabilitação urbana 

para efeitos de aplicação da taxa reduzida de 6% de IVA para 

empreitadas de reabilitação urbana, ao abrigo do artigo 18º do CIVA 

(verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA).------------------------------ 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

De acordo com os elementos constantes do processo, o prédio está 

inscrito na matriz predial urbana com o artigo urbano nº637 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2225/20090522. --------- 

O prédio situa-se na Rua Bispo Idácio, nº37 a 39, Freguesia de Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves, dentro da área da delimitação de 

reabilitação urbana do Centro Histórico de Chaves. ------------------ 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura para a reconstrução do prédio urbano 

referenciado, foi aprovado, após parecer da Divisão de Salvaguarda do 

Centro Histórico, em 26 de outubro de 2018, pelo vereador responsável. 

Foram apresentados pela requerente os projetos de especialidade e 

liquidadas as taxas administrativas, estando, assim, em condições de 

ser emitido o alvará de obras de reabilitação. ---------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, na qual foi 

aprovada por unanimidade e posteriormente publicada, por Aviso nº4653 

em Diário da República, II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. - 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ---- 

2.2. ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDIGO DO IVA --------------------------- 

A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.” ---------------------------------------- 
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Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6%, no valor global da empreitada (mão de obra e 

materiais), constantes da Lista I anexa ao CIVA. -------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER --------------------------------------- 

3.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite a 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que, o imóvel objeto de reabilitação se situe em área 

de reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais. -------------   

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, definida pelo Município, pelo que se enquadra no regime 

específico de aplicação da taxa reduzida de IVA. -------------------- 

3.3. De acordo com a ficha doutrinária processo nº8323 da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (vinculativa) a verba 2.23, taxa reduzida de 

IVA, só é aplicável aos trabalhos realizados por contrato a celebrar 

entre o dono da obra e o empreiteiro. ------------------------------- 

3.4. Considerando que a estimativa orçamental da reconstrução que a 

firma Flavinveste – Sociedade de Investimento, Lda., vai levar a efeito 

na Rua Bispo Idácio, nº37 a 39, Freguesia de Santa Maria Maior, 

concelho de Chaves é de 6 156,00 € (sem IVA), e tendo em conta a 

redução de IVA de 23% correspondente às empreitadas de obras 

particulares (materiais e mão de obra), para 6%, devido à sua 

localização em área de reabilitação urbana aprovada pelo Município de 

Chaves, consubstancia um desagravamento de 17% de IVA (23%-6%=17%), a 

que corresponde uma poupança estimada de 1 046.52 €, neste processo 

de reabilitação. ---------------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão de localização do 

imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação dos 

benefícios fiscais associados ao IVA, nos termos da alínea a) do n.º 

1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6%, 

constante na Lista I anexa ao CIVA, na empreitada de reabilitação que 

a firma Flavinveste – Sociedade de Investimento, Lda., contribuinte 

nº 503837504, vai levar a efeito na Rua Bispo Idácio, nº37 a 39, 

Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves. ----------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal ---------------- 

Chaves 22 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.07.22. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ---- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. PROJETO DE ARQUITETURA – PROCESSO N.º 422/19 – JORGE JOSÉ PEREIRA 

CARVALHO – RUA 25 DE ABRIL E TRAVESSA DOS MANOS (MANAS) Nº 22, 24 E 

18 – SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO N.º 251/DSCH/19, DA DIVISÃO DE 

SALVAGUARDA DO CENTRO HISTÓRICO, DA ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADA DE 

25 DE JULHO DE 2019. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 

O Sr. JORGE JOSÉ PEREIRA CARVALHO e o Sr. OSCAR JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO 

apresenta sob o requerimento n.º 1140/19, referente ao processo n.º 

422/19, projeto de arquitetura, para reconstrução e ampliação de 
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edifício, situado na rua 25 de Abril (antiga rua 28 de Maio) e Travessa 

das Manas (antiga travessa dos Manos) n.º 22-24 e n.º 18, freguesia de 

Santa Maria Maior, em Chaves.----------------------------------------- 

1.1 LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

De acordo com a certidão apresentada, o prédio em referência descrito 

na Conservatória do Registo Predial sobe o n.º 255/20061205, possui uma 

área total de 150,00 m2, composto por habitação e comércio de rés-do-

chão, 1.º, 2.º e 3.º andar, constituído em propriedade horizontal com 

5 frações autónomas, “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, situado na rua 25 de 

Abril (antiga rua 28 de Maio) e Travessa das Manas (antiga travessa dos 

Manos) n.º 22-24 e n.º 18, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves; 

1.2 ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

Foi emitida a 17 de fevereiro de 2017, certidão onde consta que as 

frações autónomas da pretensão, não estavam, à data da sua construção, 

sujeitas a licenciamento municipal. ---------------------------------- 

1.3 INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 11.º, da 

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, conjugado com o art.º 13.º, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação (RMUE), Regulamento 

n.º 732/15, de 22 de Outubro, tendo sido entregues os seguintes 

elementos, designadamente: ------------------------------------------- 

 Requerimento identificando a operação urbanística; ------------ 

 CD de acordo com o Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação de Chaves; ------------------------------------------------ 

 Certidões da Conservatória do Registo Predial; ----------------- 

 Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis (Arq. Carina Pereira); ----- 

 Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura; -- 

 Projeto de alterações inclui plantas cortes e alçados, detalhe 

construtivo da fachada, estudo cromático das fachadas; --------------- 

 Plantas de contrastes; ----------------------------------------- 

 Levantamento fotográfico; -------------------------------------- 

 Ficha de medição; -------------------------------------------- 

 Estimativa orçamental do custo total da obra (164.500,00€); -- 

 Calendarização da Obra (24 meses); --------------------------- 

 Termo de responsabilidade do projeto de condicionamento acústico 

(Eng. Edgar Sousa Ferreira); --------------------------------------- 

 Declaração de dispensa de aplicação do regime legal de 

acessibilidades (Arq. Carina Pereira); ----------------------------- 

 Declaração do levantamento topográfico (Adelaide Sofia Ferreira 

de Almeida) e comprovativo da sua habilitação; ---------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------- 

2.1 ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O processo apresentado é referente um licenciamento de uma operação 

urbanística de edificação, de acordo com a alínea d), do artigo 4º, 

do Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – 

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro; --------------------------------- 

Poderá ainda estar abrangido pelo regime excecional e temporário 

aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, e posteriores alterações, 

aplicável aos edifícios localizados em Área de Reabilitação Urbana 

(ARU). ------------------------------------------------------------- 

2.2 ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ---------- 
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2.2.1 De acordo com extrato da planta de ordenamento nº 34A do Plano 

Diretor Municipal (PDM), o prédio em análise encontra-se em classe 1 

– Espaços Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.1 – Cidade de Chaves. 

Com a publicação do Aviso n.º 5233/2018, publicado a 18 de abril, 

concluiu-se o processo de alteração ao regulamento do PDM em vigor no 

concelho de Chaves. Serão assim aplicáveis as regras de 

edificabilidade definidas no artigo 19.º do regulamento do PDM, 

alterado e republicado por intermédio do aviso acima referido, 

designadamente as constantes da alínea a) do seu n.º 2; ------------ 

2.2.2 Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) elemento orientador da gestão urbanística: ----------- 

De acordo com a proposta do referido plano, o edifício em análise 

aparece caracterizado na ficha 9.04, como exemplo de arquitetura 

civil, de linguagem corrente, construído com alvenaria de tijolo com 

elementos estruturais de betão armado; é considerado compatível com a 

envolvente urbana, a intervenção preferencial será a beneficiação, 

capacidade edificatória existente; ---------------------------------- 

2.2.3 Encontra-se na Servidão administrativa da “Zona de proteção ao 

Castelo de Chaves, incluindo os restos de muralhas militares 

existentes na cidade e os Fortes de São Neutel e São Francisco”, M.N., 

Decreto n.º 28536 de 22 de março de 1938; -------------------------- 

2.3 PARECERES EXTERNOS -------------------------------------------- 

2.3.1 Considerando a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, a aprovação do pedido de licenciamento deverá ser 

precedido de um parecer favorável da administração do património 

Cultural competente, nos termos das disposições combinadas do n.º 4, 

do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e do artigo 13.º 

do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro. Assim foi submetido, 

por intermédio da plataforma SIRJUE, o referido parecer à Direção 

Regional de Cultura do Norte – DRCN, por intermédio da informação n.º 

S-2019/496903 (C.S: 1363763) DRCN-DSBC/2019/17-03/925/POP/88605 (C.S: 

190290), que emitiu parecer favorável condicionado, cujo conteúdo 

deverá ser comunicado à requerente. -------------------------------- 

2.3.2 Nesse parecer, para além da análise de ordem arquitetónica, 

considerando viável a intervenção proposta, são expostas as condições 

relativas ao património arqueológico, onde se definem as condições 

para a realização da intervenção arqueológica. --------------------- 

2.4 ANÁLISE DO PEDIDO -------------------------------------------- 

2.4.1 O edifício em apreço faz parte do aglomerado do centro histórico 

e apresentando características arquitetónicas de meados do séc.XX, 

desenvolve-se em 4 pisos, sendo o superior recuado, é constituído por 

quatro pisos com uma frente urbana para a 25 de Abril (antiga rua 28 

de Maio) de cerca de 7,11 m e Travessa das Manas (antiga travessa dos 

Manos) n.º 22-24 e n.º 18 de cerca de 11,10 m. A construção existente 

ocupa a totalidade do tereno; -------------------------------------- 

2.4.2 Em termos de enquadramento urbano, o conceito interventivo 

incide sobretudo na reconstrução, sem alterações significativas da 

fachada para além dos vãos do rés-do-chão. Está prevista a demolição 

parcial do interior para acomodar o novo programa, com uma ligeira 

ampliação do piso recuado, mantendo-se genericamente as 

características arquitetónicas do edifício preexistente; ------------ 

2.4.3 A proposta apresentada prevê o recurso a materiais e técnicas 

construtivas correntes, como estrutura de betão armado (existente) e 

alvenarias de tijolo, sendo previstas a manutenção das caixilharias 

em madeira pintada, com exceção do espaço comercial (aço inox) e a 

cobertura revestida a telha; --------------------------------------- 
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2.4.4 No que diz respeito ao uso do imóvel, prevê-se 11 frações, ou 

seja, 2 frações no rés-do-chão para espaço comercial/serviços, e nos 

três pisos superiores, 9 frações de habitação (3xT0, 4xT1 e 2xT2); -- 

2.4.5 No tocante às regras de edificabilidade, o edifício tem 

conservado 150,00m2 de área de terreno, no entanto o levantamento 

topográfico verificou existir na realidade 174,70 m2, tendo em conta 

que o edifício se encontra num quarteirão completamente consolidada 

na malha urbana do centro histórico, aceita-se que a área do lote seja 

de 174,70m2, que deverá ser retificada até ao fim do processo de obras; 

2.4.6 O requerente propõe 658,50m2 de área bruta de reconstrução, 

criando um aumento de área de 10,00m2, ao nível do recuado, 3.º e 

ultimo piso, que diz respeito ao novo alinhamento, que segue o definido 

pelo edifício contiguo. A cércea da fachada é a existente de 14,18m, 

para a 25 de Abril e de 7,39m para a Travessa das Manas, quanto á 

cércea do edifício é de 16,10m não havendo acréscimo da mesma, estando 

de acordo com a cércea da envolvência; ----------------------------- 

2.4.7 O imóvel enquadra-se no artigo 19.º, nomeadamente no que respeita 

à alínea a) do n.º 2, uma vez que a edificabilidade do prédio, dado 

pela área bruta de construção é em função do cumprimento da moda de 

cércea e dos alinhamentos e recuos existentes no local, bem como o 

artigo 14.º do PDM; ------------------------------------------------- 

2.4.8 É referido no processo a não inclusão dentro do terreno de áreas 

para estacionamento de veículos, justificada com base na exceção 

prevista pelo ponto 5 do artigo 12.º do regulamento do PDM, é ainda 

justificada a não aplicabilidade das normas de acessibilidade a este 

projeto base no disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 

8 de abril. --------------------------------------------------------- 

Considerando as justificações apresentadas, entende-se que será de 

aceitar a não aplicação a este caso, das referidas normas. ---------- 

3. PARECER ------------------------------------------------------- 

3.1 Face à análise acima exposta, entende-se que no presente projeto 

de arquitetura foram cumpridas as normas do PDM aplicáveis a usos, 

volumetria, cérceas e edificabilidade. ------------------------------ 

3.2 Nestas circunstâncias, e considerado o parecer favorável 

condicionado da entidade externa consultada (DRCN), entende-se que 

estão reunidas as condições para a aprovação do projeto de arquitetura 

em análise, condicionado ao cumprimento, no âmbito de diligências 

posteriores, das questões relativas à componente arqueológica, 

expressas no parecer emitido pela DRCN. ---------------------------- 

3.3 O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no artigo 

20.º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, enquadra-se na construção existente, contribuindo para a 

sua dignificação individual e de conjunto, conforme preconizado no 

artigo 121.º do REGEU, as obras propostas não originam ou agravam a 

desconformidade com as normas em vigor, tendo como resultado a melhoria 

das condições de segurança e salubridade do edifício de acordo com o 

previsto no n.º 4 do artigo 145.º do RJIGT. ------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 23.º do DL n.º 555/99 de 

16 de dezembro e ulteriores alterações), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de licenciamento de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 23 do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
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assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, estes serviços técnicos são do 

entendimento que o processo está em condições que se delibere deferir 

o pedido apresentado condicionado ao parecer da DRCN, a que se fez 

referência e reconhecer que se encontram preenchidos os requisitos 

legais que permitem a aprovação do projeto de arquitetura. ---------- 

c)Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente projeto de 

arquitetura, o requerente dispõe de um prazo seis meses para apresentar 

os projetos de especialidades conforme estabelecido no ponto 5.º do 

artigo 11.º, da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, de acordo com 

o ponto 4.º do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro 

e ulteriores alterações. -------------------------- 

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

2019/07/22 --------------------------------------------------------- 

SOFIA TENREIRO ATAIDE COSTA GOMES – ARQ. --------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.07.25. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação de deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. PEDIDO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA A RECONSTRUÇÃO 

DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A COMÉRCIO/SERVIÇOS – RUA TENENTE VALADIM N.º 

63/69, SANTA MARIA MAIOR - FERNANDO PAULO ROSA CHAVES – REQ.º 1282/19 

- INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1209/SCOU/2019 DA DGOT, DA ARQ. SUSANA 

FERNANDES.---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO--------------------------------------- 

1.1. O Sr. Fernando Paulo Rosa Chaves, pela sua esposa, Sr.ª Maria 

Fernanda Fernandes Valoura, através do requerimento nº 1282/19, 

referente ao processo nº 460/19, na qualidade de proprietários, vêm 

solicitar a aprovação do projeto de arquitetura de “reconstrução de 

um edifício destinado a comércio e serviços e habitação,”, em uma 

parcela localizada na Rua Tenente Valadim nº 63/69, na freguesia de 

Santa Maria Maior.--------------------------------------------------- 

1.2. A presente informação visa igualmente dar resposta ao despacho do 

Sr. Vereador, datado de 16/06/2019, Sr. Eng. Victor Santos, 

concretamente relativamente às preocupações demostradas quanto às 

implicações da presente operação urbanística para a zona envolvente e 

o arranjo urbanístico para esta zona central da cidade.-------------- 

2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

Para a localização da parcela identificaram-se no Município os 

seguintes processos em nome do requerente:--------------------------- 

a) Processo nº 291/17, relativo a alvará de obras de demolição parcial 

de edifício existente nº 101/17;------------------------------------- 

b) Processo nº 466/18, relativo a construção de edifício de habitação, 

comércio e serviços:------------------------------------------------- 

i. 18/6/2018- Requerimento nº 1258/18, 1ª versão projeto de 

arquitetura, propondo resumidamente a construção de dois pisos;------ 

ii. 25/7/2018- Parecer nº 215/DPM/2018, da Divisão de Projetos e 

Mobilidade impondo, entre outros condicionamentos, um plano de 
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afastamento das construções na Rua Tenente Valadim e no Largo de Santo 

Amaro;-------------------------------------------------------------- 

iii. 31/7/2018- Informação nº 1205/SCOU/2018, propondo a alteração do 
projeto de arquitetura de acordo com a informação nº 215/DPM/2018;--- 

iv. 11/12/2018- Requerimento nº 2593/18, alteração ao projeto de 

arquitetura, resumidamente propondo a construção de três pisos;------ 

v. 4/3/2019 e 27/5/2019- Informações nº 361/SCOU/2019 e nº 

789/SCOU/2019, propondo o indeferimento do projeto apresentado pelo 

requerimento anterior.---------------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos:---- 

a) CD;-------------------------------------------------------------- 

b) Pedido de dispensa de projeto de instalação de Gás;-------------- 

c) Declarações de responsabilidade de compatibilidade entre formato 

papel e formato digital (Arq. Manuel Pedro Oliveira Branco Teixeira);- 

d) Certidão da conservatória de registo predial (CCRP) (3562/20100721, 

prédio com área total –193,5 m2 e área coberta de 170,5m2, matriz nº 

1567, confrontando a norte e poente com caminho público, em nome do 

requerente e esposa);----------------------------------------------- 

e) Caderneta predial urbana;---------------------------------------- 

f) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto, do autor do 

projeto de arquitetura, do autor do projeto de arranjos exteriores e 

do autor do Plano de Acessibilidades, do autor do projeto de 

condicionamento acústico, acompanhada de certidão ordem dos arquitetos 

e de seguro de responsabilidade civil (Arq. Manuel Pedro Oliveira 

Branco Teixeira);--------------------------------------------------- 

g) Levantamento topográfico, acompanhada de declaração do autor e 

certidão da ordem dos engenheiros (Eng.º Manuel José Esteves Alves);- 

h) Fichas estatísticas do INE;-------------------------------------- 

i) Memória descritiva e justificativa;------------------------------ 

j) Ficha de medição;------------------------------------------------ 

k) Estimativa orçamental (144.402,00€); ---------------------------- 

l) Calendarização da obra (24 meses);------------------------------- 

m) Fotografias;----------------------------------------------------- 

n) Peças desenhadas:------------------------------------------------ 

i. Planta de localização;------------------------------------------- 
ii. Planta de ordenamento e condicionantes do PDM; ------------------ 
iii. Planta de implantação/arranjos exteriores;----------------------- 
iv. Plantas, cortes e alçados do existente, proposta e contrastes;--- 
v. Plantas de acessibilidades;-------------------------------------- 
4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL- 

4.1. Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 

nº 34A, o terreno do requerente localiza-se em espaço da Classe 1 – 

Espaços urbanos urbanizáveis, da Categoria 1.1 – cidade de Chaves.--- 

4.2. Segundo a Planta de Condicionantes do PDM nº 34A, sobre o prédio 

do requerente não se encontra demarcada nenhuma servidão ou restrição 

de utilidade pública, a norte encontra-se um equipamento escolar (EB1 

do Santo Amaro).----------------------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO------------------------------- 

5.1. O processo apresentado é referente um licenciamento de uma operação 

urbanística de edificação, de acordo com a alínea c), do nº 2, do 

artigo 4º, do Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 

Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e posteriores alterações. 

5.2. Enquadra-se ainda nos seguintes diplomas, sem prejuízo da demais 

legislação em vigor:------------------------------------------------- 

a) Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, que define as condições 

de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços 
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públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e 

habitacionais;------------------------------------------------------ 

b) Aviso nº 5233/2018, de 18 de abril, DR 2ª série, nº 76, regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves (PDM);------------------------- 

c) Regulamento nº 732/2015, de 22 de outubro, Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação (RMUE).------------------------------- 

6. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

6.1. Ao nível da parcela objeto do pedido - A parcela objeto do pedido 

localiza-se na concordância da Avenida Tenente Valadim a norte, e do 

Largo de Santo Amaro a poente, sendo que a fachada mais a sudoeste vem 

no seguimento do Caminho do Ribelas. Na confrontação a nascente e sul 

confronta com outras parcelas e construções particulares. ---------- 

6.2. A construção existente encontra-se com a cota de soleira rebaixada 

relativamente à cota do arruamento, apresentando uma cércea de 6,4 

metros, segundo os elementos apresentados. -------------------------- 

6.3. Ao nível da frente de rua em que se insere e do quarteirão: - A 

parcela em questão integra um quarteirão delimitado pela Avenida 

Tenente Valadim, pelo Largo de Santo Amaro, pelo caminho do Ribelas e 

é atravessado pela Linha de Água do Ribelas.   ---------------------- 

6.4. Este quarteirão situa-se no limite do centro histórico da cidade 

de Chaves, na continuidade da rua Dr.º Augusto Figueiredo Fernandes, 

articulando com o eixo viário norte/sul constituído pela Avenida da 

Raposeira/Avenida de Santo Amaro.------------------------------------ 

6.5. Em termos de ocupação urbana, pela cartografia, verifica-se no 

troço de Rua Tenente Valadim até ao ribeiro do Ribelas a ocupação da 

frente de rua quase total com edifícios com um ou dois pisos e 

cobertura inclinada. No seguimento do caminho do Ribelas, as 

construções existentes apresentam um piso. A cércea das referidas 

construções não esta indicada em peça desenhada anexa ao processo. As 

construções presentes, aparentam ser de construção tradicional, alguma 

das quais em estado avançado de degradação. ------------------------ 

6.6. Pelas peças desenhadas de contrastes é proposta a demolição quase 

total do que remanesce ainda da construção existente, prevendo a 

manutenção de um troço de parede exterior de meação.----------------- 

6.7. Ocupando a totalidade da parcela é proposta a construção de um 

edifício com dois pisos e aproveitamento de sótão (aproveitamento em 

parte da parcela), em parte da parcela mais a sul prevê a construção 

de um volume menor já com cobertura plana, traduzindo-se em um edifício 

com volumetria variável. --------------------------------------------   

6.8. Em termos de usos, no piso térreo é previsto três unidades 

destinadas a comércio e serviços e no segundo piso dois fogos de 

tipologia T1 e T2. Na cobertura inclinada é previsto aproveitar o 

desvão para dois arrumos adstritos aos fogos.------------------------ 

6.9. Não é feita previsão nem referência a lugares de estacionamento.- 

6.10. Segundo o descrito a parcela é dotada de infraestruturas públicas 

de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, 

eletricidade e rede de telecomunicações.----------------------------- 

7. ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------------------- 

7.1. É referido que se trata de obras de reconstrução, no entanto, uma 

vez que, entre outros se propõe a alteração da área de implantação, 

da altura da fachada e do volume da edificação existente, julga-se que 

a presente operação urbanística se entende igualmente como obras de 

ampliação, à luz da definição da alínea e), do artigo 2º, do D.L. nº 

555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atua7.-------------------- 

                                                           
7(…) Artigo 2.º 

Definições -------------------------------------------------------- 
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7.2. Segundo o levantamento topográfico em suporte papel e a CCRP, a 

área da parcela possui 193,50 m2, sendo que a área coberta ou de 

implantação possui 170,50m2. No entanto, pelos elementos em suporte 

informático verifica-se que o limite da parcela no levantamento 

topográfico terá 197,30m2 e na planta de implantação terá 176,25 m2. 

Verifica-se ainda que o limite da parcela não é coincidente nas 

diferentes peças desenhadas, como se pode verificar nos exemplos 

demostrados nas figuras abaixo indicadas e nas peças desenhadas de 

contrastes:--------------------------------------------------------- 

  
Fig. 1 – extrato do levantamento 

topográfico entregue pelo 

requerimento nº 1282/19 

Fig. 2 – extrato da proposta 

planta de implantação entregue 

pelo requerimento nº 1282/19 

7.3. Verifica-se ainda que, apesar de ser proposto a edificação proposta 

ocupar a totalidade da área da parcela, na memória descritiva e ficha 

de medição a área indicada é de 162,00 m2 e, portanto, diferente da 

área indicada nas peças desenhadas em formato editável 176,25m2.----- 

7.4. Verifica-se ainda que o cadastro da propriedade neste quarteirão 

condiciona a possível reabilitação urbana do mesmo. Sobre este aspeto 

importa referir que nos estamos a referir a reabilitação urbana e não 

a reabilitação do edificado. Confrontando com os elementos do processo 

nº 56/19, relativo a um pedido de informação prévia para obras de 

edificação nas parcelas confrontantes com a parcela do presente 

                                                           

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:  

(…) ---------------------------------------------------------------- 

c) «Obras de reconstrução», as obras de construção subsequentes à 

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

resulte a reconstituição da estrutura das fachadas;  

d) «Obras de alteração», as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente, ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área total de construção, da área de 

implantação ou da altura da fachada;-------------------------------  

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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pedido. Sobrepondo os limites das referidas parcelas extraem-se 

algumas considerações:---------------------------------------------- 

a) Por um lado, aparenta haver alguma sobreposição dos referidos 

limites, situação que importa esclarecer;---------------------------  

b) Por outro lado, verifica-se que com operações de construção avulsa 

não se deverá promover a criação de fachadas insuscetíveis de virem a 

ser colmatável, tal como está explicitado no nº 3, do artigo 29º do 

Regulamento Municipal (RMUE), bem como logradouros com deficientes 

condições de salubridade e insolação.-------------------------------- 

 
Fig. 3 – Cadastro das parcelas - Limites das parcelas apresentados com 

o presente requerimento e no âmbito do processo nº 56/19 

7.5. Não foram entregues pormenores construtivos que poderiam elucidar 

a relação da proposta com os edifícios existentes.------------------ 

7.6. O requerente solicita a dispensa do projeto de instalação de gás, 

alegando o enquadramento num diploma entretanto revogado. Sobre este 

assunto, tendo em conta a tipologia proposta para o edifício – 

habitação coletiva, comércio e serviços, o presente projeto não se 

enquadra nas exceções de dispensa de instalação de gás, previstas no 

nº 2, do artigo 3º, do D.L. nº 97/2017, de 10 de agosto, pelo que o 

referido projeto deverá ser entregue de acordo com o nº 1 do mesmo 

artigo. ------------------------------------------------------------ 

7.7. Parâmetros urbanísticos a aplicar:------------------------------- 

a) O regulamento do PDM determina no artigo 19º que a edificabilidade 

de um prédio é dada pelo conjunto de parâmetros existentes e a manter 

na frente de rua em que se insere, especificamente a moda da cércea, 

alinhamentos e recuos dominantes;------------------------------------ 

Relativamente a estes pontos, destacam-se as seguintes questões:   

i. O alinhamento e recuo das construções atualmente existentes face 

à Avenida Tenente Valadim dificulta a circulação viária e pedonal, 

assumindo-se que traria benefícios, garantir um alinhamento das 

futuras construções que permitisse um maior passeio pedonal e 

simultaneamente não condicione a circulação automóvel nesta artéria 

da cidade futuramente. Nesse sentido, deveria ser promovido um maior 

recuo dos limites de todas as novas edificações face aos atualmente 

existentes, tal como é previsto no nº 1, do artigo 26º do regulamento 

do PDM, fundamentada ainda no facto de as novas edificações vierem a 

adquirir uma cércea superior à cércea que atualmente possuem. ------- 
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ii. Sobre este assunto a Divisão de Projetos e Mobilidade 

pronunciou-se já no âmbito do processo nº 466/18, na informação nº 

215/DPM/2018 (cópia em anexo), definindo um plano de alinhamento para 

o local, prevendo o alargamento pontual do passeio no cunhal da parcela 

do requerente. Parecer que já é do conhecimento do requerente; 

 
Fig. 4 – Peça desenhada com os afastamentos definidos na informação 

nº 215/DPM/2018----------------------------------------------------- 

iii. Verifica-se que o projeto agora apresentado não se 

conforma com os afastamentos/recuos impostos no Parecer de Divisão de 

Projetos e Mobilidade nº 215/DPM/2018, ultrapassando sobretudo na zona 

do cunhal;---------------------------------------------------------- 

iv. A moda da cércea- restringindo a análise deste parâmetro 

geométrico relacional ao troço da frente de rua da avenida Tenente 

Valadim e largo de santo Amaro/caminho do Ribelas, verificam-se 

atualmente construções com um e dois pisos, algumas em avançado estado 

de degradação. Numa visão de conjunto de uma possível reabilitação 

urbana do quarteirão na sua globalidade, poderia admitir-se o 

alargando da análise da moda da cércea, às vias principais que 

concorrem com a avenida Tenente Valadim, e com a qual se pode admitir 

haver continuidade: a Avenida do Santo Amaro, onde estamos perante 

construções com 3 e mais pisos e ainda a Rua Doutor Augusto Figueiredo 

Fernandes, onde estamos perante uma construção com dois pisos e 

aproveitamento de sótão; ------------------------------------------- 

v. Na proposta apresentada a cota de soleira aproxima-se 

da cota do arruamento, respondendo ao recomendado sobre este aspeto 

no parecer da nº 215/DPM/2018. A partir da cota de soleira desenvolvem-

se dois pisos e a cobertura, com pé direitos superiores aos que 

atualmente se verificam no local. Entende-se que o aumento do pé-

direito entre pisos se traduz numa melhoria das condições de utilização 

e habitabilidade dos espaços interiores, e que se vai traduzir numa 

cércea superior à moda agora existente. A platibanda proposta vai 

ainda agravar a altura da fachada e consequentemente a cércea proposta, 

segundo o requerente – 9,5 m;---------------------------------------- 

vi. De referir ainda que a construção proposta avança com 

corpos balançados com 30 cm para além do limite da parcela, com uma 

platibanda em betão armado ao nível do piso superior. Este avanço 

poderá considerar-se que têm um impacto visual significativo a nível 
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do volume arquitetónico. Mas sobretudo, tendo sido imposto um plano 

de alinhamento/recuo da construção fundamentado na exiguidade desse 

mesmo arruamento, parece coerente que a fachada da construção respeite 

totalmente o limite de alinhamentos/recuo da construção definido para 

a avenida Tenente Valadim e largo de Santo Amaro. Sendo que a haver 

corpos balançados, saliências e varandas deverão ser projetados para 

o interior desse mesmo limite, e, respeitando ainda o previsto no 

artigo 30º do RMUE, nomeadamente a existir arborização;-------------- 

vii. Quanto aos espaços destinados ao estacionamento de 

veículos automóveis, não estão assegurados os lugares mínimos 

previstos no artigo 12º do Regulamento do PDM. Sem prejuízo de outras 

propostas, considera-se que seria possível localizar acesso automóvel 

à parcela no atual logradouro, pelo caminho do Ribelas e lugares de 

estacionamento em espaço edificado ou logradouro. No entanto, pese 

embora se reconheça a dificuldade de prever a totalidade de lugares 

de estacionamento necessários, de acordo com o nº 5, do artigo 12º, a 

dispensa ou não da totalidade ou parcial de lugares deverá ser colocada 

à consideração do Executivo Municipal;------------------------------ 

viii. Tendo em consideração o uso previsto- habitação 

coletiva, comércio e serviços, de acordo com a alínea b), do nº 2, do 

artigo 39º do RMUE, deveria ainda ser prevista a título supletivo o 

acréscimo de estacionamento público. No entanto, considerando a forma 

da parcela e os espaços públicos confinantes, poderá ser enquadrável 

na exceção prevista no artigo 41º do regulamento Municipal.--------- 

ix. Relativamente à exigência do cumprimento da área de 

implantação e impermeabilização, definidas para a classe de solo em 

questão na alínea d) e e), do nº 2, do artigo 19º, do regulamento do 

PDM. Tendo em consideração a área da parcela e a consolidação da frente 

de rua em que se insere a mesma, salvo melhor opinião, aplicando a 

alínea g) do mesmo artigo, não seria exigível. No entanto, tal não 

implica que não devam ser consideradas a aplicação das restantes normas 

e legislação (RGEU e RMUE) e ainda a possibilidade de ser definido um 

condicionamento à ocupação com construção da área atual de 

logradouro.--------------------------------------------------------- 

7.8. Conformação da proposta com outras normas e regras urbanísticas: 

a) Na fachada tardoz a nascente, confrontado com construções e 

logradouros particulares é proposta a criação de uma varanda para onde 

abre uma janela de um compartimento habitável (sala), situação que 

deverá ser retratada no corte G-H. O afastamento desse vão à fachada 

fronteiro não cumpre o que o Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

(RGEU) determina sobre esta matéria, nomeadamente no artigo 73º. ---- 

b) Propõe-se ampliar o edifício principal para a área do atual 

logradouro, com dois pisos, e consequentemente criar uma empena de 

difícil colmatação e ainda agravar a insalubridade e iluminação do 

logradouro da parcela a nascente, não respeitando o que o RGEU e o 

RMUE definem sobre a matéria (artigo 62º do RGEU e nº 3, do artigo 29º 

do RMUE). ---------------------------------------------------------- 

c) O acesso exterior ao piso 1 do edifício projeta-se parcialmente 

sobre o domínio público, rampa e escadas. A dimensão desses acessos 

não vai ao encontro do que é imposto pelo regime das acessibilidades, 

D.L. nº 163/2006 e o nº 5, do artigo 34º do RMUE (Anexo – secção 3.2 

- Acesso às frações habitacionais não permite uma zona de rotação a 

360º).-------------------------------------------------------------- 

7.9. Os aspetos interiores das edificações, assume-se estar assegurado 

por termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, nos 

termos do nº 8, do artigo 20º do RJUE.------------------------------- 

8. CONSIDERAÇÃO FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------ 
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8.1. Considerando as questões acima apontadas sobre a instrução e 

análise do processo, que deverão ser esclarecidas ou retificadas, a 

saber:-------------------------------------------------------------- 

a) A discrepância de áreas apresentada nas várias peças desenhadas, 

Certidão da Conservatória do Registo Predial e levantamento 

topográfico;-------------------------------------------------------- 

b) A discrepância de limite da parcela nas várias peças desenhadas, 

devendo ser indicado o limite da parcela do requerente em todas as 

peças desenhadas;--------------------------------------------------- 

c) A aparente sobreposição de limites de parcela com o limite 

apresentado no âmbito do processo nº 56/19;-------------------------- 

d) Não foram entregues pormenores construtivos que poderiam elucidar 

a relação da proposta com os edifícios existentes; ------------------ 

e) Não se encontra fundamento para o pedido de dispensa de 

apresentação do projeto de instalação de gás, previstas no nº 2, do 

artigo 3º, do D.L. nº 97/2017 de 10 de agosto.---------------------- 

8.2. Considerando que as obras de construção apresentadas se enquadram 

igualmente em obras de ampliação, nos termos do RJUE;---------------- 

8.3. Considerando a escadas e rampas de acesso exterior se projetam 

parcial sobre o espaço público e não cumprem o diploma das 

acessibilidades uma vez que não permitem a inscrição no exterior de 

uma zona de rotação de 360º;---------------------------------------- 

8.4. Tendo em conta que, embora considerando que proposta de alteração 

da altura piso a piso bem como a alteração da cota de soleira prevista, 

introduz uma melhoria das condições de habitabilidade e utilização dos 

espaços interiores em relação à situação do edifício existente (ainda 

que demolido), e indo ao encontro do que foi sugerido no parecer da 

DPM; --------------------------------------------------------------- 

8.5. Considerando que é proposto um volume a sul do atual edifício com 

dois pisos onde atualmente só existe um, criando empena de difícil 

colmatação e como tal não indo ao encontro do nº 3, do artigo 29º, do 

Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização (RMUE) e ainda 

do artigo 62º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU);-- 

8.6. Considerando que a proposta prevê a abertura de vão de 

compartimento habitável para a(s) parcela(s) confrontante(s), 

desrespeitando o afastamento que o RGEU determina, nomeadamente no 

artigo 73º; --------------------------------------------------------- 

8.7. Considerando que a proposta de intervenção não respeita o limite 

de alinhamento/recuo de construção imposto para o local, de acordo com 

a parecer nº 125/DPM/2018, e como tal não cumpre, o nº 1, do artigo 

26º do Regulamento do Plano Diretor Municipal e consequentemente a 

alínea a), do nº 2, do artigo 19º mesmo regulamento;----------------- 

8.8. Assim, considera-se que a proposta apresentada não cumpre as normas 

legais e regulamentares sobre a matéria pelo que não está em condições 

de ser aprovada. ---------------------------------------------------- 

8.9. Nesse seguimento, sem prejuízo da eventual reapreciação ou análise 

de uma nova proposta que o requerente pretenda apresentar de forma a 

alcançar uma solução urbanística compatível com as normas do PDM e 

demais legislação em vigor, e, procurando igualmente dar resposta ao 

despacho do Sr. Vereador, tendo em consideração os constrangimentos 

urbanísticos do quarteirão em que se insere a parcela do requerente 

(resumidos no quadro anexo II), e em coerência com o que foi igualmente 

sugerido no âmbito da apreciação do processo nº 56/19, coloca-se à 

consideração superior os seguintes instrumentos urbanísticos para o 

quarteirão em que se insere a parcela do requerente (delimitado a 

norte pela avenida Tenente Valadim, a nascente pelo ribeiro do Ribelas, 
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a poente pelo largo de Santo Amaro e caminho do Ribelas e a sul pelo 

mesmo caminho):----------------------------------------------------- 

a) Em primeiro lugar, uma operação de loteamento/reparcelamento, à 

luz do artigo 165º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT), D.L. nº 80/2015, de 14 de maio, em articulação 

com as disposições do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), abrangendo todo o quarteirão, permitiria a reestruturação 

fundiária das propriedades de forma a ultrapassar alguns dos 

constrangimentos apontados;----------------------------------------- 

b) Sugeria-se igualmente ou paralelamente, a ponderação da delimitação 

de uma unidade de execução, à luz do artigo 147º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, D.L. nº 80/2015 de 14 de maio, 

ou outra figura que se entende-se mais conveniente, por exemplo em 

sede de revisão do Plano Diretor Municipal, podendo ainda ser de 

iniciativa dos particulares ou municipal.---------------------------- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

9.1. Face ao exposto e nos termos do descrito na alínea a), do nº 1, do 

artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações, coloca-se à consideração superior proposta de decisão de 

indeferimento do projeto de arquitetura de construção de um edifício 

de habitação coletiva, comércio e serviços, apresentado pelo 

requerimento nº 1282/19.--------------------------------------------- 

9.2. De acordo com o artigo 121º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, D.L. nº 4/2015, de 7 de janeiro, deverá ser promovida 

a audiência dos interessados, pelo prazo de 10 dias.----------------- 

Em anexo:----------------------------------------------------------- 

I - Quadro com os principais constrangimentos do quarteirão;--------- 

II – Informação nº 215/DPM/2018.------------------------------------- 

Anexo I------------------------------------------------------------- 

QUADRO COM OS PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS DO QUARTEIRÃO:------------ 
Situação 

existente 

Principais 

constrangimentos 
 

1. Acessibilidade 
viária 

Acesso viário exíguo pelo 

Caminho do Ribelas 

 

Circulação pedonal muito 

exígua na avenida Tenente 

Valadim 

Circulação automóvel 

condicionada futuramente 

na avenida Tenente Valadim 

Dificuldade de garantir 

estacionamento privado e 

público em todas as 

parcelas 

 
2. Parcelamento 

da propriedade 

neste 

quarteirão 

Possível situação de se 

estar a permitir a 

reabilitação urbana e 

construção nova num 

quarteirão onde o que 
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predominam são empenas 

incolmatáveis 

 

Dificuldade de garantir o 

estacionamento privado e 

público em todas as 

parcelas 

Criação de logradouros sem 

qualidade urbanística e 

não dignificando as 

operações de reabilitação 

caso a caso 

Restrição à cércea das 

novas construções  imposta 

pela cércea dos edifícios 

existentes  

   
3. Edificado 

existente 

Restrição à cércea das 

novas construções  imposta 

pela cércea dos edifícios 

existentes  

 

 

 

Existência de construções 

que evidenciam algum 

estado de degradação 

 
4. Servidões e 

restrições  

Ribeiro do Ribelas- Linha 

de água e suas margens e 

eventual zona com risco de 

inundações e 

condicionamentos 

Fonte site 

APA 

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

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23/07/2019:---------------

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja adoptado 

projecto de decisão conducente ao indeferimento do pedido de aprovação 
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do projecto de arquitectura em presença (Edificação de um edifício da 

habitação colectiva, comércio e serviços, sito no gaveto formado pela 

Avenida Tenente Valadim e o Largo de Santo Amaro, em Chaves), uma vez 

que a operação urbanística nele corporizada, viola os preceitos legais 

e regulamentares enunciados nas alíneas 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 e 8.7, 

do item “8. Considerações Fundamentadoras da Proposta de Decisão”, 

deste documento. Neste contexto, e atento o disposto nos artigos 121º 

e 122º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, dever-se-á 

notificar o requerente, por escrito, para, querendo, vir a processo, 

num prazo de dez dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do 

projecto de decisão que acima se pré-anuncia.------------------------

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

24/07/2019.---------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

à proposta de decisão constante da informação técnica infra e despacho 

de concordância exarado sobre a mesma pelo Chefe da DGOT.------------ 

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. CADUCIDADE DA LICENÇA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMPREITEIRO –

REQ.º 1434/19 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1229/SCOU/2019, DA DGOT DA 

ENG. VICTORIA ALMEIDA.-----------------------------------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

Através de requerimento, com registo de entrada nos serviços da Divisão 

de Gestão Territorial nº1434/19, datado de 2019/07/09, a empresa 

“Avelino Gonçalves Fernandes Dias – Construções Unipessoal, Lda. 

Alvará nº87353-PUB, na qualidade de empreiteiro responsável, pela obra 

de construção de um imóvel, destinado a habitação unifamiliar, 

composto de um piso e sótão (para arrumos e acesso a um terraço, que 

decorre neste momento na Avenida do Tâmega, União das freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves, a que se refere 

o Alvará de obras de construção n.º54/17, emitido por esta Câmara 

Municipal em 31/05/2017 e válida até 30/11/2018 e posterior emissão 

de nova licença, para a conclusão das obras em estado avançado de 

execução, n.º17/10, com início em 2019/01/18 e termo em 2019/07/18, 

vem solicitar que seja substituída a empresa de titular de certificado 

de classificação de industrial de construção civil, Alvará nº87535-

PUB, cujo alvará permitiu o levantamento das licenças supra 

identificados, nos termos do n.º10, do artigo 9º do Decreto-Lei 

nº555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, doravante 

designado, RJUE.----------------------------------------------------

2. ANÁLISE DO PEDIDO -----------------------------------------------

2.1 No aludido requerimento/exposição, a exponente, solicita que seja 

substituído o Empreiteiro Responsável, Avelino Gonçalves Fernandes 

Dias – Construções Unipessoal, Lda., detentor do Alvará nº87353-PUB, 

uma vez “que a obra parou em 04/05/2019, pelo que a partir da presente 

data requer a retirada do seu alvará desligando-se assim da mesma 

construção”.--------------------------------------------------------

2.2 Mais se refere o prazo para a conclusão da obra em análise, já se 

encontra ultrapassado, uma vez que a nova licença n.º 17/19, terminou 

em 18/07/2019, de acordo com o estabelecido na alínea d), do artigo 

71.º do RJUE.-------------------------------------------------------

3. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------
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Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas, sou 

a propor a adoção da seguinte estratégia procedi mental-------------

3.1. Considerando os fundamentos apresentados pela requerente, 

considera-se que o presente pedido está em condições de ser deferido.-

3.2. Em simultâneo, tendo em consideração que o prazo de construção 

da obra, nos termos da Licença n.º 17/19, terminou no passado dia 18 

de julho de 2019, declarar a caducidade da referida Licença, devendo 

promover-se audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 122º 

do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo Código do 

procedimento Administrativo.----------------------------------------

Á Consideração Superior----------------------------------------------

Chaves, 23 de julho de 2019.----------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 23/07/2019:--------------

Visto. Tendo em consideração os fundamentos de facto e de direito 

enunciados na presente informação, sou a propor que superiormente 

sejam proferidas as seguintes decisões administrativas:--------------

1 – Que, em face do expresso na alínea 3.1 so item “3. Proposta de 

Decisão”, desta peça escrita, seja deferido o pedido formulado pela 

empresa “Avelino Gonçalves Dias – Construções Unipessoal, Lda.”, 

visando a “retirada” do seu certificado de classificação de industrial 

de construção civil correspondente ao alvará n.º 87535 –PUB, que 

instruiu o alvará de licenciamento de obras de edificação respeitante 

ao processo n.º 741/16;----------------------------------------------

2 – Que, nos termos do preconizado na alínea 3.2 do item “3.Proposta 

de decisão”, deste documento e com base no disposto na alínea d), do 

n.º 3 e do n.º 5, do artigo 71º, do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação seja superiormente proferido competente despacho, no 

sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar um projecto de decisão 

conducente à declaração de caducidade da licença emitida no âmbito da 

operação urbanística titulada pelo alvará de licenciamento de obras 

n.º 54/17 (Processo N.º 741/16). Neste contexto, dever-se-á, de 

seguida, notificar o titulo do referido processo administrativo, nos 

termos do preceituado nos artigos 120º e seguintes, do Código de 

Procedimento Administrativo para, querendo, vir a processo, num prazo 

de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do projecto 

de decisão reportado no anterior parágrafo.--------------------------

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

24/07/2019.---------------------------------------------------------

Visto. Concordo. À Reunião do executivo municipal para apreciação e 

deliberação.-------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO DESTINADO A 

HOTEL – IDUINO DOS ANJOS AREIAS – AV. 5 DE OUTUBRO 106, LUGAR DA 

GALINHEIRA, SANTA MARIA MAIOR - REQ.º 38/19 – INFORMAÇÃO N.º 

1203/SCOU/2019 DA DGOT DA ENG. 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 ----------------------------------------------------- 

Vem o Sr. Iduíno dos Anjos Areias e outros   na qualidade de 

coproprietários através do requerimento nº 952/18 dar inicio ao 

processo n.º335/18 solicitando  nos termos do disposto no artigo 9º e 
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102º-A do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (doravante 

designado por RJUE), a  legalização  da obra de alteração/ampliação 

às licenças de obras abaixo identificadas .O processo foi completado 

através dos requerimentos nº38/19 e  nº182/19.---------------------- 

b.   Antecedentes ------------------------------------------------ 

Existe no município os seguintes processos como antecedentes ao 

atual:-------------------------------------------------------------- 

 Processo nº217 de 1983 que deu origem à LO nº369/83 e que se 

refere à construção de um prédio com a área de 597,20m2 que por leitura 

do mesmo se verifica a existência de uma cave ampla, r/c com  3 

armazéns  e 6 apartamentos distribuídos pelos 1º e 2 º andar . Foi 

ainda neste processo apresentada alteração onde se propôs a criação 

de 16 quartos (8 no r/c e 8 no 1ºandar). ---------------------------  

 Por oficio do da Direção Geral de Turismo de 4 de agosto de 1986 

é solicitado parecer sobre a localização e projeto de uma pensão em 

Chaves em nome de José de Jesus e Iduino dos Anjos. Pelo projeto ai 

apresentado verifica-se que era intensão dos proprietários e no 

essencial que 1º e 2º andar fossem transformados em quartos da pensão 

(16 quartos)0 e o r/c para serviço de apoio e comercio. Estas 

alterações foram licenciadas por alvará nº564/88.-------------------- 

 Por requerimento nº2982/90 os requerentes acima mencionados 

apresentaram novo projeto de alteração com aumento de área de 467m2 

que culminou na licença nº226/91 Por licença nº226/91 foram criados 

mais 15 quartos a nível de r/c).------------------------------------ 

 Por requerimento nº309/09 foram solicitados pelos proprietários 

elementos do processo que de seguida se encontra resumida: A entidade 

exploradora/titular do alvará sanitário nº6/89 é a firma Residencial 

S. Neutel com autorização de abertura por parte da Direção Geral do 

Turismo a 2 de janeiro de 1988 associada a 36 quartos .-------------- 

 Verifica-se um diferencial entre área de construção patentes nos 

projetos e a área licenciada de seguida descriminada:---------------- 
Áreas(m2) LO 369/83 1983 Lo 564/18 1998 LO226/91 1991 

CAVE 294 308  325 233.50 685 

R/C 303.20 308  325 233.5 685 

1ª ANDAR  351  351  351 

2ºANDAR  351  351  351 

TOTAL  597.20 1318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1335 467 2072 

 

Como se pode observar no computo geral foi licenciada, pela emissão 

das Lo nº369/83, Lo nº564/18 e Lo nº226/91 uma obra com uma área de 

1064.20m2. No entanto por leitura dos respetivos projetos apresentados 

a área construída e constante nos respetivos projetos é de 2072m2. Até 

à presente data as licenças emitidas tem um défice de área licenciada 

de 1007.80m2. ------------------------------------------------------- 

C.  Saneamento e apreciação liminar------------------------------- 

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. 

5. Características e analise da pretensão ------------------------ 

d. Breve caracterização da proposta ora apresentada -------------- 

Por requerimento nº952/18, nº38/19 e nº182/19 é apresentado projeto 

onde se verifica de forma resumida a proposta que incide  na 

legalização de  ampliação na área de implantação de 134.68m2 e de 

269.36m2.As alterações foram efetuadas ao nível do 1º piso(R/C) com a 

criação de um corpo e onde foram criados 5 quartos ,sendo certo que a 
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nível do r/c  é um espaço aberto. Houve ainda uma reformulação de 

espaço interior nomeadamente a criação de um salão onde existiam quatro 

quartos. A ora petição deve-se ainda ao facto dos peticionários terem 

que junto ao Turismo de Portugal apresentarem autorização de 

utilização do edifício por parte deste município.-------------------- 

O empreendimento fica assim com uma área total de 2341.36m2 e 47 

quartos.------------------------------------------------------------ 

6. Características e analise da pretensão ------------------------ 

a. Caracterização------------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura apresentado refere-se à legalizar da 

ampliação a nível do 1º piso do imóvel para a criação de 5 quartos 

numa área de 134.68m2.  Esta criação levou a que a mesma área de 

134,68m2 fosse considerada área de construção(coberta) a nível do piso 

0 (cave). Assim em relação ao pré existente houve um aumento de área 

bruta de construção de 269.36m2. ------------------------------------ 

À proposta apresenta leva a que o prédio no seu todo passe a contemplar 

as seguintes áreas e  os seguintes parâmetros urbanísticos:---------

Área do terreno (toda integrada em U3) -1360m2  --------------------- 

Área bruta de construção -2072m2+269.36m2=2341.36m2------------------ 

Cércea 11.34m------------------------------------------------------- 

Área de implantação- 841m2.----------------------------------------- 

Nº de pisos-3 acima da cota de soleira e um abaixo------------------ 

Volume da construção -6765.37m3------------------------------------- 

Toda a construção se encontra na faixa de 30m do caminho público.--- 

B. Analise da pretensão-------------------------------------- 

É pretensão do requerente a legalização de ampliação a um imóvel 

destinado a empreendimento turístico, numa área bruta total de 

269.36m2 com a caracterização acima identificada. ------------------- 

A edificabilidade, inserida em parcelas não submetidas à disciplina 

dos instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos ou planos de 

urbanização)cumpre o nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM a saber: 

A edificação do imóvel, cumpre a moda existente em função do 

cumprimento (dada pela própria edificação) e alinhamentos e recuos 

dominantes existentes e a manter na frente urbana em que se insere o 

prédio.------------------------------------------------------------ 

A área total de implantação é inferior a 80% de 1360m2 cumprindo assim 

a alínea d) do mesmo articulado.-------------------------------------

A implantação da construção encontra-se toda em espaço urbano e a uma 

distancia do caminho publico inferior a 30m.------------------------ 

O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 e 2 

do art. 20º do RJUE.------------------------------------------------- 

c. 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 2 de agosto  ultimo foi realizada vistoria previa ao procedimento 

de legalização  tendo sido constatadas deficiências de acordo com o  

retratadas no auto de vistoria n.º64/2018.As deficiências ai descritas 

foram sanadas por requerimento nº1901/18 e nº192/19.----------------- 

7. 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 2 de agosto e elementos posteriormente 

apresentados foi constatado não haver objeções à legalização da 

operação urbanística em causa.-------------------------------------- 

8. 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 correspondente a obras de 

alteração de imóvel a edifício licenciado através dos alvarás ------- 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo;----------------------------------------------------- 

Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração a imóvel destinado a empreendimento 

turístico, 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 o edifício foi sujeita( numa área de de  269.36m2 ) ao 

procedimento de legalização .----------------------------------------

Nos termos do artigo nº117 do RJUE e em conformidade com o Regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais foi liquidado o valor 

devidas pela realização de operações 808.25€ de acordo com mapa de 

medição em anexo:------------------------------------------------

Refira-se que no valor das taxas abaixo determinadas teve-se em 

atenção, e de acordo com a tabela anexada no ponto 1.2 da presente 

informação toda a área que não foi contabilizada nas anteriores 

licenças  e a que agora se pretende legalizar no valor de 

1007.80m2+269.36m2=1277.16m2.---------------------------------------

- 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 EDIFICAÇÕES    

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    

n.º 1 
Emissão de alvará de licença (taxa geral)   66,80 € 

n.º 4 

Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 1., 

por unidade de ocupação 

   

b) 
 De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 1 222,60 € 222,60 € 

 TOTAL    289,40 € 

 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU 
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  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) 
1 28,95 € 28,95 € 

n.º 4 
Para empreendimentos turísticos-a)Hotel 1 62,10 € 62,10 € 

  TOTAL      91,05 € 

 

 

- Cálculo das taxas de vistorias TV 
    

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

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 1 55,60 € 55,60 € 

n.º 2 
Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação     

2hº) 
Empreendimento turístico 1 111,35 € 111,35 € 

2i) Acresce ao valor referido em h), por cada 

estabelecimento comercial, de restauração ou bebidas e 

por cada quarto 

47         5.55€ 
        

260.8€ 

  TOTAL      

427.80€ 

€ 

     

 
taxas administrativista                                                                                      

289,40€ 

taxas de autorização de utilização TAU                                                            91,05 

€ 

taxas de vistorias TV                                                                                         

427,80 € 

Valor total                                                                                                         

808.25€ 

 

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

Chaves,17 de julho de 2019------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 24/07/2019:--------------

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 (Alteração e ampliação de uma unidade 

hoteleira – pensão Residencial S. Neutel, sita na Avenida 5 de Outubro, 

em Chaves) e o concomitante reconhecimento de que se encontram 

preenchidos os requisitos legais que permitam a emissão do alvará de 

autorização de utilização a emitir, deverá constar a menção expressa 

de que a citada edificação foi objecto de legalização.--------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 29/07/2019.------------------------------------------------------ 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação.------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.9. REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE GOLF, NO PARQUE DE VIDAGO – 

VMPS – ÁGUAS E TURISMO S.A. – VIDAGO - REQ.º 38/19 – INFORMAÇÃO N.º 

1187/SCOU/2019 DA DGOT DA ENG. CONCEIÇÃO MARTINS.--------------------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Informação------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um a emissão de alvará referente à remodelação 

e ampliação do campo de golf de Vidago.------------------------------ 

II- Antecedentes---------------------------------------------------- 

A VMPS- Aguas e Turismo S.A. possuem projeto de arquitetura e 

especialidades aprovadas em reunião do executivo Municipal de 

17/04/2009, referente à remodelação e ampliação do campo de golf de 

Vidago.------------------------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 988/10 de 23/04, veio o proponente 

solicitar a prorrogação do prazo para apresentação dos elementos para 

a emissão de alvará, tendo sido deferido por despacho de 04/05/2010.- 

Através do requerimento n.º 2473/10 de 22/09, veio o proponente 

apresentar elementos para a emissão de alvará, tendo sido solicitado 

ao requerente o cumprimento do teor da informação técnica de 

14/04/2009.--------------------------------------------------------- 

Em 03/04/2012, foi elaborada informação técnica de declaração de 

caducidade do processo n.º 55/09, dado que o proponente não veio a 

processo apresentar os elementos necessários à emissão do alvará, 

dentro dos prazos estabelecidos. Esta informação técnica não teve 

despacho superior.-------------------------------------------------- 

 A 27/03/2019 foi elaborada informação de caducidade do processo n.º 

55/09, estando presente em reunião do executivo Municipal de 

01/04/2019, na qual foi deliberado determinar a sua caducidade.------ 

O Serviço de Fiscalização elaborou informação n.º 11/2019, de 02/04, 

bem como participação n.º 33/19, em virtude de as obras se encontram 

concluídas sem controlo prévio.-------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 880/19, de 22/04, vem o proponente alegar 

que as razões que protelaram o não levantamento da licença e o prazo 

ter expirado, prendiam-se com os documentos dos terrenos. Sobre este 

requerimento recaiu a informação técnica n.º 747/SCOU/2019. --------- 

III- Analise Processual---------------------------------------------- 

O processo n.º55/09 encontra-se desde 03/04/2012 parado, isto é, nem 

foi declarada a caducidade, nem o proponente veio a processo.------- 

Perante a inação do proponente vir a processo, foi declarada a sua 

caducidade nos termos do disposto no n.º2 do artigo 71.º do RJUE.---- 

Com a declaração de caducidade, e nos termos do disposto no n.º 5 do 

art.º 71.º do RJUE o proponente em sede de audiência prévia, vem a 

processo manifestar o interesse em concluir todos os procedimentos 

pendentes, isto é proceder ao levantamento da emissão do alvará de 

licença do processo n.º 55/09, bem como de outros que se encontram nas 

mesmas situações nesta edilidade.------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 1155/19, de 30/05, vem o proponente 

apresentar os elementos solicitados na informação técnica n.º 

747/SCOU/2019 e solicitar a emissão de alvará de obras de edificação, 

em conformidade com o disposto no ponto 1 do artigo 76.º do RJUE 

(regime jurídico de urbanização e edificação).---------------------- 

IV – 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. --- 

V- Considerações do Parecer----------------------------------------- 
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Considerando que o processo em causa, proc.º n.º55/09 se encontrava 

aprovada a arquitetura e especialidades.----------------------------- 

Considerando que para a emissão do alvará de licença de obras se 

encontrava pendente de o requerente solicitar a emissão do respetivo 

alvará de licença conforme o disposto no ponto 1 do artigo 76.º do 

RJUE, instruído com os elementos descritos na Portaria n.º 113/15.--- 

Considerando que além dos elementos instrutórios referidos no 

parágrafo anterior, era condição elementar, a apresentação do 

documento comprovativo da titularidade do prédio ou prédios abrangidos 

pela operação urbanística, documento que foi apresentado através do 

requerimento n.º 1155/19, registo n.º 988/20100818, com área de 

525966,85 m2.------------------------------------------------------- 

Considerando que os pressupostos que levaram à emissão de parecer 

favorável anteriormente emitido, se mantém ainda, podendo o requerente 

proceder ao levantamento da licença desde que estejam reunidas todos 

os requisitos para a sua emissão.------------------------------------ 

Considerando assim, que neste momento, ainda já se encontram supridas 

todas as deficiências para se poder emitir o alvará.----------------- 

VI - Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

de deferimento do pedido, podendo proceder-se à emissão de alvará de 

licença de obras de edificação após o pagamento das taxas 

correspondentes no valor de 39 783,10 €.----------------------------- 

VII– Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infraestruturas urbanísticas---------------------------------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

n.º 3 do artigo 2 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas 

no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar 

no concelho de Chaves. Acresce que a taxa pela realização, manutenção 

e reforço de infraestruturas urbanísticas é devida, sempre que, pela 

sua natureza, impliquem um acréscimo de encargos públicos de 

realização, manutenção e reforço das respetivas infraestruturas, 

conforme o disposto no n.º 1 do art.23 do Regulamento nº 314/2010 

(RLCTOU) ----------------------------------------------------------- 

O terreno em acusa confronta com a via publica Alameda Dr. António 

Viana e Bairro da Sainça. Ora a via designada por Alameda Dr. António 

Viana possui infraestruturas bem como passeios. Esta avenida sofreu 

obras de beneficiação recentemente. A via designada como Bairro da 

Sainça possui apenas a via infraestruturada, não possuindo passeios. 

Ainda existe um troço de via que não possui infraestruturas, 

encontrando-se em terra batida, não sendo calculadas qualquer taxas. 

Assim, procedeu-se ao cálculo das infraestruturas com base no 

existente, por troços.----------------------------------------------- 

Alameda Dr. 

António Viana   

 

 

Taxa de infraestruturas urbanísticas 

(T)      

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   5,6   13,08 73,25 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 



                                                                F. 211 

                                                                  _____________________ 
 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   3   25,02 75,06 €/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 

        

 C - custo das obras existentes na via 

pública / m       204,04   €/m 

 m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       580,00   

 N - número de pisos         0   

        

 

Edifícios destinados 

exclusivamente a fins 

comerciais e/ou industriais       

 

 - alínea c) do n.º 1 do 

artigo 24.º        

 

T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-

1)]       T = 23.668,41 € 

 
Bairro da 

Sainça 

Taxa de infraestruturas urbanísticas 

(T)      

QUADRO I     custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem           

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 

          

0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   5,6   13,08 73,25 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   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 

        

 C - custo das obras existentes na via 

pública / m       128,98   €/m 

 m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       620,00  ml 

 N - número de pisos       0   

        

 

Edifícios destinados 

exclusivamente a fins comerciais 

e/ou industriais       

 

 - alínea c) do n.º 1 do artigo 

24.º        

 T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]       T = 15.993,27   € 

 

Taxa de infraestruturas urbanísticas -1 23.668,41 € 

Taxa de infraestruturas urbanísticas -2 15.993,27 € 

Valor global da liquidação de taxas  39.661,68 € 

VIII – 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 
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aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes 

mapas de medição:--------------------------------------------------- 

     

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

III APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS       

Artigo 61.º 

Licença ou admissão de comunicação 

prévia de trabalhos de remodelação 

de terrenos 1 

43,40 € 43,40 € 

Subsecção 

IV 

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO)     

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação 

prévia em obras de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou 

admissão de comunicação prévia 

(taxa geral) 

  

  

66,80 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada 

mês ou fracção 

1 11,22 € 11,22 € 

  TOTAL      121,42 € 

 

Taxa de infraestruturas urbanísticas 39.661,68 € 

Taxas administrativas  121,42 € 

Valor global da liquidação de taxas  39 783,10 € 

 

À Consideração Superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 12 de Julho de 2019----------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 18/07/2019:--------------

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 que englobe, por um lado, o deferimento do pedido de 

licenciamento da operação urbanística em presença (Remodelação e 

ampliação do Campo de Golf da VMPS – Águas e Turismo S.A. sito em 

Vidago), revogando-se assim a deliberação praticada em 1 de Abril 

p.p., no âmbito da qual foi adoptado um projecto de decisão conducente 

à declaração de caducidade de tal operação urbanística, e, por outro 

lado, o deferimento do pedido de emissão do alvará de licenciamento 

da mesma, nos termos e para os efeitos expressos nos itens VI, VII e 

VII, deste documento.------------------------------------------------ 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 19/07/2019.------------------------------------------------

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 LICENCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

MULTIFAMILIAR – ANTEROS, EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A. - LOTE N.º 2, DO LOTEAMENTO N.º 5/03 – TRÁS DO CALVÁRIO, 

BAIRRO DOS AREGOS - REQ.º 1411/19 – INFORMAÇÃO N.º 1251/SCOU/2019 DA 

DGOT DA ENG. CONCEIÇÃO MARTINS.--------------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão-------------------------------------------------------- 

A empresa Anteros- Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Publicas S.A., através do requerimento n.º 1411/19, proc.º n.º 502/19, 

vem apresentar projetos de arquitetura e especialidades para 

construção de um edifício de habitação coletiva, composto por cave, 

r/c e 4 andares, com área bruta de construção de 2 591,50 m2, sita no 

Lugar de Trás do Calvário – lote n.º 2 do loteamento com alvará n.º 

05/2003, 2.º aditamento - Loteamento Trás do Calvário, Freguesia de 

Santa Maria Maior em Chaves.----------------------------------------- 

II- Localização----------------------------------------------------- 

O terreno onde se encontra edificada a construção localiza-se no Lote 

n.º 2 do alvará de loteamento com alvará n.º 05/2003- 2.º aditamento 

ao Loteamento Trás do Calvário, Freguesia de Santa Maria Maior em 

Chaves.------------------------------------------------------------- 

III – Saneamento e apreciação liminar------------------------------- 

O projeto apresentado sob requerimento n.º 1411/19 refere-se a uma 

construção de um edifício de habitação coletiva, apresentando para o 

efeito o projeto de arquitetura e especialidades, nomeadamente:------ 

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, documentos de 

legitimidade, memória descritiva e justificativa da pretensão;------- 

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização, plantas, alçados e cortes;------------------------------ 

Respeitando o disposto na Portaria 113/2015, de 22 de Abril 

relativamente aos Elementos instrutórios III, constantes do n.º 15 do 

Anexo I, ------------------------------------------------------------ 

- Certidão de registo predial, registo n.º 3323/20100104,------------ 

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o projeto de especialidades apresentado, cumpre os termos e o 

disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro 

(RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios III, constantes 

do n.º 16 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril.---------- 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 502/19 

– o terreno situa-se de acordo com o Plano Director Municipal (PDM) 

em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na categoria 

1.1-Cidade de Chaves.------------------------------------------------ 

2.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

Do ponto de vista procedimental o pedido enquadra-se à luz da alínea 

c) do n.º 4 do artigo 4.º do RJUE. No entanto o proponente requer 

licenciamento, enquadrando-se no n.º6 do retrocitado diploma, reunindo 

os requisitos constantes no n.º 1 e 4 do artigo 20.º do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE) e o disposto na Portaria 113/2015, 

de 22 de Abril.----------------------------------------------------- 

4.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------- 

O processo n.º 955/18 enquadra-se no disposto no n.º2 do artigo 5.º 

do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE).-------------------------- 

4.4- Normas Especiais – Loteamentos--------------------------------- 

A operação urbanística em causa- construção de um edifício de habitação 

coletiva - ocupa o lote n.º 2 do alvará de loteamento com alvará n.º 

05/2003-2.º aditamento do Loteamento Trás do Calvário, em Chaves.---- 

De acordo com o quadro sinóptico do referido alvará de loteamento que 

se transcreve poderá edificar.--------------------------------------- 
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N.º 

do 

Lote 

Área 

do 

Lote 

(m2) 

Finalidade Área de 

Implantação 

(m2) 

Área de 

Construção  

(m2) 

Nº. de 

Pisos 

Acima 

da cota 

de 

soleira 

 Nº. de 

Pisos 

Abaixo 

da cota 

de 

soleira 

N.º 

de 

Fogos 

N.º de lugares 

de 

estacionamento 

2 1 

193,00 

Habitação 

coletiva 

715,50 2 591,50 

1 

876,00(habitação) 

715,50 (garagem) 

5 1 14 30 

 

V – Caracterização e Análise da Pretensão---------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º1411/19 apresenta projeto de 

arquitetura e especialidades, para construção:----------------------- 

1- Habitação coletiva, composta por cave, r/c e andares com área bruta 

de construção de 2 591,50 m2.----------------------------------------  

A matriz urbana, refere artigo 6945-P, Lote n.º 2, com área total de 

1193,00 m2 com registo n.º 3323/20100104.---------------------------- 

Os parâmetros urbanísticos de edificabilidade devem obedecer às 

disposições constantes no alvará de loteamento n.º 5/03- 2.º 

aditamento. Ora o alvará de loteamento, no seu quadro sinóptico refere 

5 pisos acima da cota de soleira e área bruta de construção de 2 591,50 

m2, face à planta que serviu de base na emissão de alvará de 

loteamento. -------------------------------------------------------- 

 
Alvará de loteamento 5/2003-2.º aditamento. Projecto proposto 

 Area de implantação  Area Maxima de 

construção 

  Projeto apresentado 

Area bruta de 

construção maxima 

 

715,50  

2 591,50 

1 876,00(habitação) 

715,50 (garagem) 

Cave = 715,50 m2  

R/C= 196,00 m2  

andares = 420,00 m2 

n.º pisos 6 (cave, r/c + 4 andares) 6 (cave, r/c + 4 andares) 

 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado, respeita a área 

prevista no alvará de loteamento 5/03 e no 2.º Aditamento, bem como 

os limites da edificação na confrontação com o arruamento, seguindo 

os alinhamentos da planta de loteamento.----------------------------- 

Considerando que a área bruta de construção proposta é igual à prevista 

no alvará de loteamento 5/03 e no 2.º Aditamento; ------------------- 

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 – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado, respeita o 

disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro 

(RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios III, constantes 

do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, comprimindo 

os parâmetros urbanísticos plasmados no alvará de loteamento n.º 

13/85.-------------------------------------------------------------- 

Considerando que, consta do processo os projetos de especialidades, 

respeitando o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Dec-Lei 136/2014, 

de 9 de Setembro (RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios 

III, constantes do n.º 16 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril.-------------------------------------------------------------- 

Considerando que a área bruta de construção proposta é de 2 591,50 m2, 

de 6 pisos (cave, r/c + 4 andares) sendo igual à que consta no referido 

alvará de loteamento.------------------------------------------------ 

Considerando ainda, que consta do processo os termos de 

responsabilidade ao nível do projeto de arquitetura e especialidades, 
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em conformidade legal e regulamentar, garantia bastante do cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis.---------------------- 

VIII – Proposta de Decisão------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, bem como o estabelecido no n.º 1 do artigo 20.º do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), julgo, salvo melhor opinião, propor-

se a adoção da seguinte estratégia procedimental:-------------------- 

1- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do projeto 

de arquitetura, referente à construção de um edifício de habitação 

coletiva composto por cave, r/c e 4 andares com área bruta de 

construção de 2 591,50 m2.------------------------------------------- 

2- Emissão da competente decisão administrativa do deferimento do 

licenciamento referente à construção de edifício de habitação coletiva 

composto por 6 pisos (cave, r/c + 4 andares).------------------------ 

IX - Da Emissão de Alvará-------------------------------------------- 

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 ainda apresentar a ficha de medição de acordo com o anexo IV 

do RMUE.------------------------------------------------------------ 

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 n.º2 do 

artigo 23 do Capitulo V 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       
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Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
66,80 € 

n.º 3 
Para habitação multifamiliar, por fogo       

a) 

 Até 100 m2 
6 

72,35 

€ 
434,10 € 

b) 

 De 101 m2 a 150 m2 
8 

77,90 

€ 
623,20 € 

c) 

 Superior a 150 m2 
0 

83,50 

€ 
0,00 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 
24 

12,20 

€ 
292,80 € 

  TOTAL      1.416,90 € 

 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

Chaves, 25 de Julho de 2019.---------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 26/07/2019:--------------

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 a aprovação do projecto de arquitectura 

referente à operação urbanística em presença (Edificação de um 

edifício de habitação colectiva, composto por cave, rés do chão e 

quatro andares, a implantar no lote n.º 2, da operação de loteamento 

titulada pelo alvará n.º 5/2003, sito na Rua Dom Francisco Manuel de 

Melo, em Chaves) e, face aos elementos complementares apresentados 

(projectos de especialidades), o deferimento do pedido de 

licenciamento da respetiva operação urbanística, nos termos e para os 

efeitos preconizados no item “VIII – proposta de Decisão”, deste 

documento.----------------------------------------------------------  

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 26/07/2019.------------------------------------------------------

À Reunião do executivo municipal para apreciação de deliberação do 

executivo municipal quanto ao proposto na informação técnica infra.— 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU A 

CADUCIDADE DO PROCESSO N.º 185/13 – OS BICHOS – CLINICA VETERINÁRIA, 

LDA. – URBANIZAÇÃO DA FORMIGUINHA, LOTE 50, SANTA MARIA MAIOR -  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N. 143/SAA/2019.--------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em Reunião de Câmara do passado dia 2019/05/27, foram declaradas as 

caducidades de alguns processos, com fundamento no incumprimento do 

prazo estipulado para a conclusão das respetivas obras e da posterior 

cassação dos títulos, dos quais releva para o caso presente, as 

Comunicações Prévias nº 10/14 e nº 3/16.----------------------------- 

Por deliberação, foi decidido, por unanimidade e nos termos do artigo 

121º e seguintes do CPA notificar os interessados do projeto dessa 

decisão praticada, sujeita, sempre, a audiência dos interessados.---- 
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Acontece que, nessa fase, ao proferir competentes notificações, 

através de ofício, verificou-se, relativamente ao P.º 185/13, em nome 

de “Bichos – Clinica Veterinária, Lda.”, o seguinte:----------------- 

 Em 2014/06/04, Comunicação Prévia nº 10/14, para construção de 

um imóvel destinado a serviços “Clinica médico – veterinária”, com a 

área bruta de construção de 338,00 m2.------------------------------- 

 Em 2016/01/25, Comunicação Prévia nº 3/16, referente a alteração 

de fachada.--------------------------------------------------------- 

 Em 2016/05/11, Alvará de Autorização de Utilização nº 59/16, para 

um imóvel destinado a serviços “Clinica médico – veterinária”, com a 

área bruta de construção de 338,00 m2.------------------------------- 

 Em 2018/10/09, pedido de dispensa de licenciamento, para obras 

de alteração no interior do edifício. Aprovadas por despacho do 

Vereador Responsável em 2018/12/17.--------------------------------- 

 Em 2019/03/29, Informação nº 71/2019 – Zona Norte, do Sector de 

Fiscalização Administrativa Municipal, a informar que os trabalhos não 

foram iniciados.---------------------------------------------------- 

 Em 2019/05/15, Informação nº 97/SAA/2019, a declarar a caducidade 

Comunicação Prévia nº 10/14 e da Comunicação Prévia nº 3/16, da DGOT.- 

 Em 2019/05/27 foi aprovada por deliberação da Câmara Municipal a 

declaração de caducidade, de acordo com a Informação nº 97/SAA/2019. 

II - Enquadramento:--------------------------------------------------

De acordo com a Informação nº 97/SAA/2019, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar declarar a caducidade, em conformidade com os pressupostos 

legais no nº 3, do artigo 71º do D.L 555/99, de 16/12 (RJUE), de 16 

de dezembro e posteriores alterações.-------------------------------

Analisando, ao pormenor, o processo referido no capítulo I, constatou-

se que as obras não iniciadas mencionadas na Informação nº 71/2019 – 

Zona Norte, do Sector de Fiscalização Administrativa Municipal, diziam 

apenas respeito a um pedido de dispensa de licenciamento, cujas obras 

pretendidas são isentas de licenciamento, e não poderão ser 

enquadradas no nº 3, do artigo 71º do DL 555/99, como aconteceu. As 

Comunicações Prévias em causa e o Alvará de Autorização de Utilização, 

deverão manter-se, portanto, válidos e eficazes.---------------------

Melhor: Os Bichos - Clinica Veterinária, Lda., mediante requerimento 

nº 2118/18, que deu entrada nos serviços municipais em 2018/10/09, 

formulou pedido de dispensa de licenciamento, para obras de alteração 

no interior do edifício que pretendia executar na Urbanização da 

Formiguinha, Lote 50, do Loteamento titulado pelo alvará nº 15/1988, 

na freguesia de Santa Maria Maior.----------------------------------

Na sequência desse pedido de dispensa de licenciamento, foi elabora 

informação nº 2043/SCOU/2018, em 2018/12/04, onde a técnica reconhece, 

que as obras de alteração no interior do edifício, que não implicam 

modificações na estrutura de estabilidade, da cércea, da forma das 

fachadas e da forma dos telhados ou coberturas, estão isentas de 

controlo prévio, de acordo com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 6.º do DL 555/99, de 16 de dezembro e posteriores alterações.- 

Face ao exposto, considerando que, em virtude da realização de 

quaisquer trabalhos, independentemente de estarem, ou não, isentas de 

controlo prévio, há necessidade de fiscalização sucessiva, no sentido 

de assegurar a sua conformidade com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis e prevenir perigos que da sua realização 

possam resultar para a saúde e segurança das pessoas (nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 93.º do RJUE).---------------------------

Ora, uma das causas de caducidade previstas no artigo 71º do D.L. 

555/99, de 16/12 e demais alterações, era e é, o não início de obras 
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no prazo fixado e a não conclusão das mesmas. Acontece que se entendeu, 

mal, da análise e estudo da caducidade dos títulos praticados no 

decurso do processo de licenciamento. -------------------------------

-  III - Conclusão/Proposta------------------------------------------

Parece-nos, salvo o devido respeito, que, perante tais factos 

anunciados, é possível concluir que ocorreu um vício processual de 

erro na forma de processo, pela inexistência de fundamento legal que 

legitime a declaração de caducidade das Comunicações Prévias em causa.  

Assim, tendo em consideração que até à data, não foi dada a conhecer 

o teor da deliberação à clinica requerente “ Os Bichos”, propõe-se, 

que, sendo a Câmara Municipal o órgão competente na matéria, a mesma  

determine, numa próxima reunião, declarar a nulidade do ato que 

declarou a caducidade ao processo P.º 185/13, conforme a informação 

n.º Informação nº 97/SAA/2019, nos termos do artigo 162º, nº 1 e 2 do 

Código do Procedimento Administrativo, com fundamento em invalidade, 

tudo, nos termos das disposições combinadas previstas no n.º 2, do 

artigo 165º e artigo 168º, todos do Código do Procedimento 

Administrativo, em vigor, mantendo-se válidos e a produzir efeitos os 

títulos emitidos para esse prédio, quer as duas comunicações prévias, 

quer o Alvará de Autorização de Utilização n.º 59/16.----------------

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

Chaves, 25 de julho de 2019.-----------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 30/07/2019:-------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito alegados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação visando a nulidade do acto administrativo praticado 

em sua Reunião realizada no pretérito dia 27 de Maio, com fundamentp 

em invalidade do mesmo, no âmbito do qual foi decidido adoptar um 

projecto conducente à declaração de caducidade das comunicações 

previas n.º 10/14 e 3/16, apresentadas pela empresa “Bichos – Clínica 

Veterinária, Lda.”, nos termos e para os efeitos preconizados no item 

“III – conclusão/proposta”, deste documento.-------------------------

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 31/07/2019.------------------------------------------------------ 

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 LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO 

DESTINADO A COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA – FERCH, S.A. – LUGAR DO 

RUNCAL, ANTAS, EM OUTEIRO SECO – REQ.º 1189/19 – INFORMAÇÃO /PROPOSTA 

N.º 1167/SCOU/19 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 1189/19, referente ao processo n.º 

434/19, a firma FERCH, S.A., na qualidade de proprietário, apresenta 

um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção8 

de um edifício (3 frações) destinado a comércio/serviços e industria, 

                                                           
8 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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situado no lugar de Runcal - Antas, 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 8.670,00 m2, está 

inscrito na matriz urbana com o n.º 1252 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 4166/20110404, da freguesia de Outeiro 

Seco.--------------------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Processo n.º 326/16, para obras de construção de um edifício 

destinado a comércio/serviços e arrumos. O requerente solicitou 

através do requerimento n.º 1133/19, anulação do referido processo.-- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

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

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local da obra;--------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10 000;----------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- 

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 

- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades;------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 

- Planta de localização desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 1500;--------------------------------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 500;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;  ------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais;----------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do estudo de comportamento térmico; ----- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ 
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- Termo de responsabilidade do projeto de térmico;------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores;------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de um edifício (3 frações) destinadas a 

comércio/serviços e industria.--------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 B, o terreno está inserido em espaço de classe 2 – 

espaços industriais.------------------------------------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) e na alínea 

a), do artigo 24.º, (Impacte urbanístico relevante) 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 edifício 

(3 frações), destinado a comércio, serviços e industria, de r/chão e 

mezanino, com a área bruta de construção de 2.672,10 m2. ------------ 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao edifício destinado a “comércio, serviços e industria” em 2019-07-

04, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”45/2019”, 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 haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

edificação, designadamente, a execução de obras conducentes, à devida 

ventilação das instalações sanitárias, destinadas a senhoras. ------- 

5.4- O edifício, destina se a ”comércio, serviços e industria”, está 

implantado em espaço de classe 2 – espaços industriais, os quais, se 

destinam á instalação de unidades industriais, comércio e serviços, 

em conformidade com o disposto no n.º 1, do artigo 27.º9, do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal.------------------------------ 

5.5- De acordo com o disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 2810, 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal, o índice de construção é 

                                                           
9 Artigo 27º – Destino de uso -------------------------------------- 

1 - Os espaços pertencentes a esta classe destinam-se à instalação de 

unidades industriais, podendo porém o município autorizar a construção 

de edifícios para armazéns ou instalações comerciais, que ficarão 

subordinados à disciplina de edificabilidade aqui instituída para 

instalações industriais. -------------------------------------------- 
10 Artigo 28º – Instalação avulsa de unidades industriais ----------- 

Na ausência de plano de pormenor ou operação de loteamento plenamente 

eficaz, a instalação avulsa de unidades industriais em parcelas 

localizadas em espaços desta classe só poderá realizar-se desde que 

se cumpram os requisitos expressos nos números seguintes: ----------- 

1) As parcelas destinadas à referida instalação, na área que estiver 

integrada em espaço industrial, terão de: --------------------------- 
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nestes casos de 0,80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno x índice de construção) = 8.670,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 6.936,00 

m2 (máxima área bruta de construção permitida)> 2.672,10 m2 (área bruta 

de construção a legalizar).------------------------------------------ 

5.6 - A implantação do edifício, cumpre as seguintes regras de 

edificabilidade estabelecidas no artigo 28.º, ou seja:--------------- 

5.6.1- A parcela confronta numa extensão de 20 metros com a estrada 

que delimita o espaço industrial;------------------------------------ 

5.6.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado menor sobreposto á 

berma da referida via;----------------------------------------------- 

5.6.3 - Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual não é 

inferior a 30 m;----------------------------------------------------- 

5.6.4- No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento 

de cargas e descargas e ao estacionamento próprio com dimensão 

suficiente para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego 

na via pública;------------------------------------------------------ 

                                                           

a) Confrontar, numa extensão mínima de 20 m, com estrada ou arruamento 

que delimite o espaço industrial em questão; ------------------------ 

b) Possuir uma forma em planta que permita a inscrição de um rectângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado menor sobreposto à 

berma da referida via; ---------------------------------------------- 

2) A implantação e a volumetria das edificações terão cumulativamente 

de: ---------------------------------------------------------------- 

a) Assegurar que no interior da parcela em que se localizam venham a 

existir espaços destinados ao movimento de cargas e descargas e ao 

estacionamento próprio com dimensão suficiente para que não seja 

prejudicada a normal fluência de tráfego nas vias públicas; --------- 

b) Adoptar como alinhamento da fachada virada à via com que confronta 

com a parcela o afastamento estabelecido para o local de acordo com 

as disposições legais ou regulamentares em vigor, o qual não poderá 

ser inferior a 30 m; ------------------------------------------------ 

c) Manter um afastamento mínimo de 5 m às estremas da parcela e, em 

simultâneo, um afastamento mínimo de 30 m às linhas limite do espaço 

industrial estabelecidas na planta de ordenamento; ------------------ 

d) Não ultrapassar os seguintes índices urbanísticos, aplicados à área 

de parcela integrada no espaço industrial: -------------------------- 

Ic = 0,8 m2/m2; ----------------------------------------------------- 

Área de implantação – 70%; ------------------------------------------ 

3) Quando a parcela destinada à instalação confrontar com estrada 

nacional ou municipal, exigir-se-á que: ----------------------------- 

a) A área compreendida entre as edificações e a plataforma da estrada 

contenha espaços de aparcamento pavimentado com dimensão adequada às 

necessidades geradas pelas actividades a instalar, sendo o espaço 

sobrante, se existir, devidamente tratado; -------------------------- 

b) Ao longo da estrada e junto à sua berma seja instalado um separador 

não transponível pelo tráfego automóvel, estabelecendo um máximo de 

duas ligações entre a mesma estrada e a área de estacionamento, 

obrigatoriamente localizados nos pontos extremos da linha de 

confrontação da parcela com a plataforma da estrada; ---------------- 

c) Seja pavimentada e destinada à circulação automóvel, dentro da 

parcela, uma faixa contígua ao separador atrás referido com uma largura 

máxima de 5 m; ------------------------------------------------------ 
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5.6.5- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela e 

um afastamento de 30 m às linhas limite do espaço industrial, 

estabelecidas na planta de ordenamento;------------------------------ 

5.7- Face à tipologia do imóvel previsto (comércio, serviços e 

industria) e à área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o 

especificado nas alíneas d) e e), do n.º 3, do art.º 12.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, uma vez que contempla, no 

interior do seu prédio, área suficiente para 65 lugares de 

estacionamento automóvel, previstos naquela norma regulamentar. ----- 

5.9 - O projeto apresentado, dá cumprimento, ao disposto no Decreto - 

Lei 163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a pessoas com 

mobilidade condicionada, sendo certo que, está instruído com termo de 

responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo com o n.º 8 

do art.º 20 do RJUE;------------------------------------------------- 

5.10 - Nos termos das disposições combinadas previstas no n.º 5, do 

art.º 44.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e na alínea 

c), do n.º1, do art.º 24.º, do Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação, a operação urbanística em causa é considerada como de 

impacte relevante.-------------------------------------------------- 

5.11 - Neste contexto, e atento o disposto no n.º 5, do art.º 44.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a operação urbanística 

em análise fica sujeita às cedências e compensações previstas para as 

operações de loteamento, tendo assim de cumprir o disposto sobre tal 

matéria nos artigos 43º e 44º, do RJUE, e nos artigos 20.º e 21.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

5.12- O requerente não propõe ceder ao domínio público, qualquer área, 

destinada a arruamentos, espaços verdes e/ou de utilização coletiva, 

ficará deste modo sujeito ao pagamento do valor da respetiva 

compensação, de acordo com o previsto no art.º 30.º, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação e Tabela de Taxas e Licenças 

devidas pela Realização de operações urbanísticas. ------------------ 

5.13- De acordo com o n.º 2, do artigo 21.º, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal a área global máxima exigível para integração no 

domínio público, corresponde à soma das áreas destinadas a espaços 

públicos verdes, de utilização coletiva ou de circulação, e a 

equipamentos públicos ou de utilidade pública, não poderá exceder o 

menor dos seguintes valores:----------------------------------------- 

5.13.1- A área global máxima (m2) ≤ 40% (área do terreno) (m2) ------ 

0,00 m2 ≤ 40% (8.670,00 m2) -----------  0,00 m2 ≤ 3.468,00  m2 ----------- 

5.13.2- A área máxima exigível destinada especificamente a 

equipamentos públicos ou de utilidade não poderá ultrapassar o valor 

numericamente igual a 25% da área bruta de construção prevista na 

operação.----------------------------------------------------------- 

Área máxima para equipamentos públicos ≤ 25% (Área bruta de construção) 

(m2)----------------------------------------------------------------- 

0,00 m2 ≤ 25% (2.672,10 m2) ---------------------- 0,00 m2 ≤  668,03 m2 

5.13.3- As áreas destinadas a espaços públicos – espaços verdes ou de 

utilização coletiva, arruamentos viários e pedonais, estacionamentos 

– não podem exceder o valor máximo global correspondente a 15% da área 

total do terreno objeto da mesma operação.--------------------------- 

Área total máxima ≤ 15 % (área do terreno) (m2) --------------------- 

0,00 m2 + 0.00 m2  ≤ 15 % (8.670,00 m2) -------- 0,00 m2 ≤   1.300,50 m2 

5.14- Nestes termos pode-se concluir que, as áreas máximas a ceder 

para o domínio público por força do disposto no artigo 21.º, do 

Regulamento do P.D.M., seriam de 1.300,50 m2, destinado a espaços 
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públicos (espaços verdes, arruamentos viários e pedonais e 

estacionamentos) e 668,03 m2, destinado a equipamentos de utilização 

coletiva.----------------------------------------------------------- 

5.15- Considerando, que o requerente não propõe com a presente operação 

urbanística ceder qualquer área ao domínio público, resulta assim, uma 

área não cedida para arruamentos, espaços verdes e/ou de utilização 

coletiva de (1.300,50 m2 + 668,03 m2) = 1.968,53 m2, a qual é inferior 

à máxima admissível, ou seja, em cumprimento do estipulado na alínea 

a), do n.º2, do artigo 21.º, do Regulamento do PDM, o município não 

poderá exigir para cedências ao domínio público uma área superior a 

40% da área total do terreno (40% x 8.670,00 m2 = 3.468,00 m2).------- 

5.16- Face ao que vem de ser dito, conclui-se que a proposta 

urbanística patenteada possui um défice de área de cedência 1.968,53 

m2 .----------------------------------------------------------------- 

5.17- Neste sentido, e em conformidade com o disposto no artigo 30.º, 

do “Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Devidas 

pela Realização de Operações Urbanísticas”, o valor da compensação em 

numerário que o requerente terá de pagar é de 35.610,17 euros, em 

resultado da fórmula a seguir indicada:------------------------------ 

C = L x K x A (m2) x V/2 = 0,5 x 0.15 x 1.968,53 x 482,40 /2 = 

71.221,42/2 = 35.610,71 €-------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades e do autor do levantamento 

topográfico, cujos teores se mostram adequados;---------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS, ADMINISTRATIVAS E VALOR DA COMPENSAÇÃO 

APLICÁVEIS Á PRETENSÃO----------------------------------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 4, do art.º 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

4.314,46 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 

691,15 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 5.005,61 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

7.4- De acordo com o artigo 30.º, do Regulamento n.º 314/2010, o valor 

da compensação, em numerário, a pagar ao Município é de 35.610,71 

euros.-------------------------------------------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------ 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, em que foram levada 

a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.- 

8.2- O imóvel a legalizar, destina-se a “comércio, serviços e 

indústria”, pelo que o uso, cumpre o disposto no n.º 1, do artigo 

27.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal.--------------------- 

8.3- Considerando, que a parcela de terreno, a implantação do imóvel 

e a área bruta de construção proposta, cumprem o disposto no artigo 

28.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal.--------------------- 

8.4- A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

betuminoso, com abastecimento de água, através de captação própria e 

as águas residuais são conduzidas á uma fossa séptica.--------------- 
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8.5- Considerando que há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, o titulo a emitir será a licença especial de legalização, 

conforme previsto no n.º4, 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 artigo 102-A.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

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 

licença especial de legalização, nos termos do disposto, no n.º 4, do 

artigo 73.º-C, do RMUE, no prazo máximo de 90 dias e instruído com a 

Certidão da Conservatória do Registo Predial, do prédio urbano.------ 

9.2- Deverá proceder ao prévio pagamento das taxas urbanísticas e 

administrativas, no valor de 5.005,61 euros (cinco mil e cinco euros 

e sessenta e um cêntimos), de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 

116.º, do RJUE.------------------------------------------------------ 

9.3- Deverá ainda, proceder ao pagamento do valor da compensação, a 

qual ascende ao montante de 35.610,71 € (trinta e cinco mil seiscentos 

e dez euros e setenta e um cêntimos).-------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Com./Servi./indústria Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0   2512,00     2512,00 

Mezanine   160,10     160,10 

TOTAL 0,00 2672,10 0,00 0,00 2.672,10 

CÉRCEA: 8,00 m------------------------------------------------------ 

VOLUME: 15.109,00 m3---------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   6   19,33 115,98 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos 

de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 0   21,61   0,00 €/m 

REDE DE ESGOTOS   0   34,12   0,00 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 
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  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       115,98   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       124   

  N - número de pisos         2   

          

  

Edifícios destinados 

exclusivamente a fins comerciais, 

serviços, armazens e industriais        

  

 - alínea c) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]       T = 4.314.46   € 

QUADRO II----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas--------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV)------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de Alvará  66,80 € 

    

66,80 € 

n.º16 Prazo de execução da obra    1 12,20 € 

    

12,20 € 

n.º 4 
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 
      

c) 

 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 
1 

556,55 

€ 
556,55 € 

n.º6, 

Art.76.º Vistoria 
0 55,60 € 55,60 € 

  TOTAL      691,15 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………∑ 4.314,46 € + 691,15 € = 5.005,61 €------ 

Á Consideração Superior.-------------------------------------------- 

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 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na 

operação urbanística em presença (Edificação composta por três 

pavilhões contíguos, destinados a comércio, serviços e industria, 

sitos no Lugar do Runcal/Antas, da freguesia de Outeiro Seco), nos 

termos e para os efeitos enunciados no item “9- Proposta de Decisão”, 

deste documento, a qual deverá ser titulada por alvará de licença 

especial de legalização, a requerer pelo interessado.---------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 2019.06.25 ---------------- 

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. ANÁLISE E PARECER REFERENTE AO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS 

DE PROSPEÇÃO E PESQUISA DE RECURSOS GEOTÉRMICOS, DENOMINADO CHAVES-GT 

– MINISTÉRIO DA ECONOMIA – DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA – REQ.º 
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1492/19 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA DA DGOT, N.º 28/SPMOT/2019, DO ENG. DE 

MINAS, RUI NOGUEIRO.------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

1.1. Através do ofício nº DSRHG/PPPRG0008, datado de 02-07-2019 a 

Direção Geral de Energia e Geologia vem, no âmbito do pedido de 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de recursos 

geotérmicos, solicitar competente parecer do Município de Chaves, em 

cumprimento do disposto no art.º 9º e no n.º 2, do art.º 27.º, da Lei 

54/2015, de 22 de junho, referente á área denominada CHAVES-GT, 

limitada pelo polígono que se apresenta em carta anexa a este 

documento.---------------------------------------------------------- 

1.2. Mediante a informação inicialmente disponibiliza pela Direção 

Geral de Energia e Geologia, no documento enviado a este Município, 

não era possível produzir um parecer devidamente fundamentado. Neste 

sentido, foi solicitado a esta Direção Geral, informação complementar. 

No dia 18-07-2019, foi-nos gentilmente facultado pela DGEG, o plano 

de trabalhos proposto pela CAPTURE RESOURCES LDA (três páginas que se 

anexam a este parecer) e ainda a indicação oral de que: (i) estão 

previstos os investimentos de 200 000 euros nos primeiros dois anos e 

de 1 500 000 euros no terceiro, quarto e quinto anos; (ii) a 

responsabilidade técnica pela execução dos trabalhos de prospeção e 

pesquisa será assumida pela empresa “EurGeol John Morris Pereira”. 

Presume-se, pela semelhança da área requerida com a de uma anterior 

solicitação com o mesmo objetivo, requerido pela empresa “Galena 

International Resources Ltd”11, que o objetivo será o da produção de 

energia elétrica de origem geotérmica.------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO----------------------------------------- 

2.1. Regime de prospeção, pesquisa e exploração de recursos 

geotérmicos que, através do Decreto-Lei nº 560/-C/76, de 16 de Julho, 

define o regime da prospeção, pesquisa e exploração de recursos 

geotérmicos e determina sua a integração no domínio público do Estado;- 

2.2. O Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março, onde se estabelece o 

regime jurídico a que fica sujeito o exercício das atividades de 

prospeção, pesquisa e exploração dos recursos geológicos, o qual 

remete, no seu artigo 51.º, para legislação própria a fixação da 

disciplina específica aplicável a cada tipo de recurso (Decreto-Lei 

n.º 87/90, de 16 de Março).------------------------------------------ 

2.3. Regulamento dos recursos Geotérmicos, de acordo com o artigo 4º 

do Decreto-Lei n.º 87/90, de 16 de Março, por via do qual o interessado 

requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de recursos 

geotérmico na área do concelho de Chaves, limitada pelo polígono 

representado em carta anexa a este documento.------------------------ 

2.4. Bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos 

recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os 

localizados no espaço marítimo nacional, nos termos do disposto do 

art.º 9º e no n.º 2 do art.º 27.º da Lei 54/2015 de 22 de junho.----- 

3. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO----------- 

3.1. Atendendo à dimensão da área requerida para a atribuição dos 

direitos de prospeção e pesquisa de recursos geotérmicos na bacia de 

Chaves (148,47 Km2), verifica-se que, em inúmeras situações, a mesma 

se sobrepõe a área requerida com as condicionantes impostas pelo Plano 

                                                           
11 http://www.thinkgeoenergy.com/galena-international-resources-

posts-resource-evaluation-on-chaves-project-in-portugal/ ----------- 

http://www.thinkgeoenergy.com/galena-international-resources-posts-resource-evaluation-on-chaves-project-in-portugal/
http://www.thinkgeoenergy.com/galena-international-resources-posts-resource-evaluation-on-chaves-project-in-portugal/
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Diretor Municipal12 em Vigor, onde se inclui parte da zona alargada do 

perímetro de proteção da concessão hidromineral e geotérmica HM-9 

Caldas de Chaves, cuja carta de condicionantes com respetiva 

demarcação da poligonal da área pretendida para prospeção e pesquisa 

se anexa a este documento.------------------------------------------- 

3.2. Assinala-se que, sempre que existe um pedido de prospeção e 

pesquisa de água subterrânea, dentro da zona alargada do perímetro de 

proteção de uma concessão, é solicitado competente parecer ao Diretor 

Técnico da concessão. Desta forma, seguindo a linha do que é habitual, 

a Câmara Municipal de Chaves, solicitou tal parecer ao Diretor Técnico 

da Concessão Hidromineral e Geotérmica HM - 9 Caldas de Chaves, Sr.º 

Professor Doutor José Martins Carvalho, cuja reprodução se anexa à 

presente informação, do qual se relevam as considerações que passo a 

citar: ------------------------------------------------------------- 

1 - O Plano de Trabalhos que me foi presente é vago e impreciso 

constando apenas da enumeração de princípios gerais de prospeção 

geotérmica (tal como descritos em qualquer manual de desenvolvimento 

de recursos geotérmicos) isto é, sem uma aproximação específica à área 

requerida à DGEG e aos problemas técnico-científicos ocorrentes na 

Bacia de Chaves. As questões da eventual interferência dos trabalhos 

previstos com o recurso hidromineral e geotérmico HM09 Caldas de Chaves 

e da Massa de Água Subterrânea da Veiga de Chaves não são abordados. 

O Programa de Trabalhos para o quarto e quinto anos é meramente 

indicativo referindo apenas sondagens de grande diâmetro com métodos 

de perfuração dirigida o que, manifestamente, só pode ser encarado 

como uma informação, não vinculativa, de caracter preliminar.-------- 

Na globalidade, o Programa de Trabalhos não atende ao conhecimento 

técnico cientifico já disponível na área - alvo de intensa prospeção 

hidrogeológica e geotérmica desde 1980 - nem aos relatórios tornados 

públicos por anterior detentor de direitos de prospeção geotérmica na 

área de Chaves, a Galena International Resources Ltd.--------------- 

2 - O Programa de Trabalhos omite as escalas de trabalho da cartografia 

proposta, o número de pontos de inventariação hidrogeológica, o número 

                                                           
12 Condicionantes do PDM em Vigor ----------------------------------- 

1. RECURSOS NATURAIS: ---------------------------------------------- 

(a) Zona adjacente ao rio Tâmega / Leitos dos cursos de água e suas 

margens com uma largura de 10 m; ------------------------------------ 

(b) Concessões Minerais e Hidrominerais; ---------------------------- 

(c) Reserva Agrícola Nacional (RAN); -------------------------------- 

(d) Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves (limite); ------- 

(e) Áreas submetidas ao regime florestal; --------------------------- 

(f) Zonas críticas de incêndio (Classe 1); -------------------------- 

(g) Reserva Ecológica Nacional (REN). ------------------------------- 

2. PATRIMÓNIO EDIFICADO: -------------------------------------------- 

(a) Imóveis Classificados; ------------------------------------------ 

(b) Edifício público com área de proteção (Hospital distrital). ----- 

3. EQUIPAMENTOS: ---------------------------------------------------- 

(a) Equipamentos Escolares ------------------------------------------ 

(b) Edifício público com área de proteção (Cadeia) ------------------ 

Servidão Militar. --------------------------------------------------- 

4. INFRAESTRUTURAS: ------------------------------------------------- 

(a) Linhas de alta tensão; ------------------------------------------ 

(b) Rede Viária - Estradas Nacionais (N); --------------------------- 

(c) Rede Viária - Estradas Municipais (M); -------------------------- 

(d) Linha Férrea (Linha do Corgo); ---------------------------------- 

(e) Servidão Aeronáutica (Aeródromo de Chaves). --------------------- 
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mínimo de sondagens a realizar e respetiva metragem, e a penetração 

dos métodos geofísicos que virá a usar. Na prática, o Programa de 

Trabalhos proposto não permite um juízo quantitativo do trabalho que 

o requerente se propõe realizar para avaliar recursos geotérmicos em 

Chaves, tudo indicando que o desenvolvimento de um modelo conceptual 

hidrogeológico e geotérmico credível e a avaliação dos recursos 

geotérmicos impliquem investimentos muito mais avultados do que os 

propostos pela empresa CAPTURE RESOURCES LDA.------------------------ 

3 - A aproximação à avaliação dos recursos geotérmicos aparece apenas 

preocupada com o calor geotérmico, esquecendo que a definição e a 

avaliação de um reservatório geotérmico exige uma aproximação 

multidisciplinar plasmada num modelo hidrogeológico e geotérmico que 

reflita as condições de recarga, a sustentabilidade do sistema e as 

relações com outros recursos hidrominerais e geotérmicos. ----------- 

4 -  A área de prospeção e pesquisa agora requerida engloba a concessão 

hidromineral HM 09 - Caldas de Chaves - e não HM0090000 – Caldas de 

Caldelas como é referido no documento da CAPTURE RESOURCES LDA - e o 

respetivo Perímetro de Proteção. Dada a proximidade das captações da 

concessão HM09 - Caldas de Chaves ao mais promissor futuro polo de 

exploração do recurso (já delineado por anteriores trabalhos técnico 

científicos na área) o risco de interferência pode ser significativo 

não sendo manifestada pelo requerente qualquer preocupação a este 

respeito.----------------------------------------------------------- 

5 - Os problemas ambientais suscitados pelo projeto merecem treze 

linhas no Programa de Trabalhos e parecem referir-se apenas aos 

primeiros três primeiros anos do futuro contrato.-------------------- 

6 - Os autores do Programa de Trabalhos esquecem a existência das 

captações de água subterrânea para abastecimento público na Veiga de 

Chaves, reserva estratégica do abastecimento de água da cidade e não 

afloram sequer o problema dos perigos associados à exploração dos 

recursos geotérmicos (que podem ter reflexo na exploração do recurso 

na concessão HM09-Caldas de Chaves), a saber: efeitos em manifestações 

geotérmicas superficiais (as catuais nascentes e captações da 

concessão HM09 Caldas de Chaves), subsidência, sismicidade induzida, 

efeitos nos recursos hídricos subterrâneos, efeitos na qualidade do 

ar, efeitos ecológicos e o potencial para efeitos significativos 

relacionados com o ruído, aspetos sociais, tráfego e modificações na 

paisagem. É conhecido que alguns destes efeitos ditaram o abandono de 

alguns projetos, alguns dos quais na Europa. ----------------------- 

7 - A nível financeiro, o investimento proposto para 5 anos (cerca de 

1 700 00 euros é manifestamente modesto e insuficiente para se 

alcançarem os objetivos propostos). A nível comparativo refira-se que, 

para se chegar aos objetivos que a “CAPTURE RESOURCES LDA” se diz 

propor alcançar, avaliações independentes apontam para valores da 

ordem de 15 000 000 de euros, o que é coerente com os valores 

internacionalmente aceites.----------------------------------------- 

8 - Não conheço o currículo empresarial da empresa CAPTURE RESOURCES 

LDA (será CAPTURE RESULTS?) mas parece não lhe ser atribuída catividade 

nacional ou internacional no domínio dos recursos geotérmicos. O 

Responsável Técnico proposto, Dr John Morris Pereira, é um eurogeólogo 

com currículo significativo em prospeção mineira 

(https://pt.linkedin.com/in/john-morris-pereira-10a1146 consultado em 

25 de julho de 2019) mas não lhe é reconhecida qualquer experiência 

no domínio dos recursos hidrogeológicos, águas minerais naturais e 

recursos geotérmicos e muito menos em projetos com a envergadura do 

que se pretende lançar.--------------------------------------------- 
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É minha perspetiva que à Câmara Municipal de Chaves interessa o 

desenvolvimento harmonioso dos recursos hidrominerais e geotérmicos 

do concelho, incluindo a produção de eletricidade. Contudo, os factos 

acima apresentados mostram que, a ser aprovado pelo Estado Português 

um contrato de prospeção e pesquisa de recursos geotérmicos nos moldes 

do que me foi presente, será oferecido um “cheque em branco” à empresa 

requerente. -------------------------------------------------------- 

Estará, dessa forma, criado um cenário de alta perigosidade para as 

Termas de Chaves e para a própria cidade e seus habitantes dado que, 

não havendo balizas para a exploração do eventual recurso a revelar, 

há riscos associados ao desenvolvimento e exploração dos recursos que 

nem sequer foram enumerados pelo requerente na memória descritiva do 

Programa de Trabalhos. ---------------------------------------------- 

Um plano de prospeção, pesquisa e captação de recursos geotérmicos em 

Chaves, desenquadrado da realidade do Termalismo e da valorização da 

sustentabilidade do recurso pode constituir um sério risco para o 

equilíbrio hidroquímico e hidrodinâmico do recurso Agua Mineral 

Natural e Geotérmico atualmente explorado na concessão HM09- Caldas 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

Em síntese, na perspetiva do signatário, a CAPTURE RESOURCES LDA não 

valoriza a importância nacional de um projeto integrado de 

desenvolvimento no Campo Geotérmico de Chaves e omite os problemas 

técnicos, económicos, ambientais e sociológicos a que um 

empreendimento para aproveitamento de recursos geotérmicos para a 

produção de eletricidade tem de fazer face.-------------------------- 

De acordo com o exposto exprimo a mais profunda preocupação em relação 

à idoneidade técnica do requerente e à natureza dos trabalhos 

propostos, pelo que desaprovo inequivocamente a assinatura de um 

contrato de prospeção e pesquisa de recursos geotérmicos no concelho 

de Chaves com a CAPTURE RESOURCES LDA nos termos propostos no ofício 

DSRHG/PPPRG0008 DE 02 de julho 2019 da DGEG.------------------------- 

4- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto no anterior item “3 - Considerações 

Fundamentadoras da Proposta de Decisão”, deste documento, sou a propor 

que se submeta o mesmo à consideração do Senhor Presidente da Câmara, 

Dr. º Nuno Vaz Ribeiro, para a sua eventual homologação.------------- 

4.2. De seguida ao exposto, deverá ser comunicado à DGEG – Direção 

Geral de Energia e Geologia, na pessoa da Exma. Senhora Diretora de 

Serviços de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos, Dr.ª Carla 

Lourenço, o teor desta informação. ---------------------------------- 

À consideração superior,--------------------------------------------- 

Chaves, 30 de julho de 2019------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 30/07/2019:-------------- 

Visto. Concordo. Atentos os fundamentos de facto e de direito 

circunstanciadamente alegados no item “3. Considerações 

Fundamentadoras da Proposta de Decisão”, da presente informação, sou 

a propor ao Sr. Presidente da Câmara que adopte competente decisão 

administrativa, no sentido da homologação do teor deste documento, nos 

termos e para os efeitos preconizados no item “4. Proposta de Decisão”, 

do mesmo.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 30/07/2019.------------------------------------------------------ 

Dada a manifesta necessidade de, em tempo útil, o município de Chaves 

se pronunciar quanto ao pedido de atribuição de direitos de prospecção 

e pesquisa de recursos geotérmicos, formulado pela Capture Resources, 

Lda, junto da Direcção-Geral de Energia e Geologia, determino, no uso 
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da competência excepcional, que se proceda conforme preconizado na 

informação técnica infra e no teor do despacho exarada sobre a mesma 

pelo Chefe da DGOT, ou seja, nos termos e com os fundamentos técnicos 

vertidos na mesma, emitir parecer negativo.-------------------------- 

À Reunião do executivo municipal para ratificação do despacho.------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 30.07.2019. ------------ 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1.  REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 
– RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO ----------------------------- 

Foi presente a informação nº 225/2019, 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 9 de julho de 

2019, deliberou por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento 

identificado em epígrafe com vista á adjudicação da empreitada em 

causa. ------------------------------------------------------------- 

2 - Não foi apresentada nenhuma lista de erros e omissões, nem colocado 

nenhum pedido de esclarecimentos dentro do período legalmente fixado 

para o efeito, tendo, no entanto, sido detetada uma anomalia no 

carregamento de determinadas peças do procedimento na plataforma 

eletrónica, designadamente no Programa de Procedimento, Caderno de 

Encargos e Anúncio do concurso, que implica a sua substituição. ----- 

3 – A presente retificação das peças indicadas, encontra-se prevista 

no n.º 7 do artigo 50 do CCP, não carecendo de prorrogação do prazo 

para a apresentação das propostas não procede a alterações das peças 

do procedimento aprovadas. ------------------------------------------ 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aceitação da proposta de retificação, salientando-se que a mesma 

não implica a alteração do preço base. ------------------------------ 

b) Que, dado que a presente informação não se encontra agendada para 

a próxima reunião de ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 

5 de agosto, não podendo, assim, estar presente na mesma para 

aprovação, e, tendo em consideração que o fim do prazo previsto para 

a retificação das peças termina no dia 26 de julho e o prazo para a 

apresentação das propostas é já no dia 31 de julho, o Sr. Presidente 

da Câmara, aprove a retificação proposta, já que o contrário obrigaria 

à prorrogação do prazo de apresentação das propostas, o que, por sua 

vez, acarretaria constrangimentos para o município ------------------ 

c) Submeter o seu ato a ratificação do órgão Executivo Municipal, na 

sua reunião ordinária de 5 de agosto de 2019, nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 35 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e não ser possível 

reunir extraordinariamente a Câmara. -------------------------------- 

d) Nos termos do nº 7 do artigo 61º 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. --------------------------------------------------- 
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e) Dado que as alterações introduzidas não modificam aspetos 

fundamentais das peças do procedimento, de acordo com o nº3 do artigo 

64ª do Código dos contratos Públicos, não se regista a necessidade de 

se proceder á prorrogação do prazo inicialmente fixado para a 

apresentação das propostas. ----------------------------------------- 

Nesta conformidade, o prazo limite para a entrega das propostas mantém-

se no dia 31 de julho de 2018, até às 17 horas. --------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 23 de julho de 2019 ---------------------- 

A Técnica Responsável na ausência da Chefe de Divisão --------------- 

(Fernanda Serra) ---------------------------------------------------- 

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

2019.07.23. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado nesta informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para efeitos de ratificação do 

presente despacho. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 23.07.2019. ------------ 

 

 

1.2. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - CONCURSO PÚBLICO -------- 

Foi presente a informação nº 229/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento, apresenta-se em anexo o projeto de execução da obra 

“Lotes 9 e 13 – Requalificação da Avenida Tenente Valadim (PAMUS 1.6) 

e Avenida de Santo Amaro (PAMUS 1.7)”, com o intuito de se dar inicio 

ao procedimento tendente à sua adjudicação. ------------------------- 

Por despacho do Senhor Presidente da Câmara do dia 04 de maio de 2019, 

foi aprovado o projeto de execução da obra referida em epígrafe”, 

elaborado pela Divisão de Projetos e Mobilidade. -------------------- 

O presente projeto contempla a requalificação da Avenida Tenente 

Valadim e da zona de interseção desta com a avenida de Santo Amaro. - 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Lotes 9 e 13 – 

Requalificação da Avenida Tenente Valadim (PAMUS 1.6) e Avenida de 

Santo Amaro (PAMUS 1.7)”; ------------------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

499.639,75 Euros (Quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e 

trinta e nove euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do respetivo 

valor do IVA. ------------------------------------------------------- 

A fundamentação do preço base do concurso foi elaborada pelo técnico 

da Divisão de Projetos e Mobilidade, Bruno Rua, que faz parte 

integrante do presente processo e que anexamos; --------------------- 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 210 dias; -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, não foram solicitados 

pareceres prévios; -------------------------------------------------- 
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7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

b) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

c) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

d) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

e) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

f) Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. - 

8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

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

Presidente: Fernanda Serra ------------------------------------------ 

1º Vogal efetivo: Madalena Branco ----------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

2º Vogal suplente: Abel Peixoto ------------------------------------- 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P; ----------- 

10. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 27 de março de 2019 que se 

anexam, entende-se também que determinados elementos de solução da 

obra a realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, 

são dispensáveis, designadamente: ----------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo – O projeto encontra-se dotado dos 

elementos necessários; ---------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

11. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

499.639,75 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 3.3.1. 0102/07030301 0101 2016 I 3, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º 1665/2019. ------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 
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Divisão de Obras Públicas, 29 de julho de 2019 ---------------------- 

A Técnica responsável, ---------------------------------------------- 

na ausência da Chefe de Divisão ------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra) --------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

-Projeto de execução; ----------------------------------------------- 

- Cópia da Informação n.º 02/DPM/2019; ------------------------------ 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

2019.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara para apreciação e deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) – RETIFICAÇÃO DE AUTOS ---------------------------- 

Foi presente a informação nº 233/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Largo do Terreiro da Cavalaria – 

Remodelação Funcional e Paisagística (PARU 5 – Intervenção 2.5) e 

Requalificação da Av. dos Aliados (PAMUS 7) ------------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 21 de janeiro de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “ASG, Construções & Granitos, 

Lda ”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 14 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 774.832,27€ (Setecentos e 

setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois euros e vinte e sete 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 240 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 15 de fevereiro de 2019. ------------- 

6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no trabalho 

é de 13 de fevereiro de 2019 ---------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 – Foram presentes em reunião de Câmara do dia 24 de junho de 2019 

os autos de medição n.º 12, 13 e 14, com os valores de, respetivamente, 

1.485,30€, 5.185,00€ e 8.592,00€. ----------------------------------- 

2 – Acontece, porém que, devido a um erro informático, foram faturadas 

nos autos 12 e 14, quantidade que já tinham sido faturadas em autos 

anteriores. -------------------------------------------------------- 

3 – Desta forma, estes dois autos apresentavam valores errados, tendo 

sido anuladas as faturas apresentadas pelo empreiteiro. ------------- 
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4 – Os constrangimentos verificados que originaram a presente situação 

foram ultrapassados, havendo no entanto necessidade de fazer a 

retificação dos autos referidos. ------------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação: ------ 

1 – Aprovar a substituição do auto 12 já com o valor retificado de 

560,00€. ----------------------------------------------------------- 

2 – Aprovar a substituição das folhas de rosto e descritiva do auto 

13, mantendo-se o valor. O valor deste auto está correto, sendo 

necessário substituir as folhas referidas devido á menção que ambas 

fazem aos valores anteriormente faturados, alteradas agora pelo novo 

valor do auto 12. --------------------------------------------------- 

3 – Anular o auto 14, aprovado no referido dia, sendo substituído por 

um novo auto que estará presente na reunião do dia 5 de agosto. ----- 

Chaves, 30 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Fernanda Serra, Eng.ª) --------------------------------------------- 

Em anexo: Autos 12 e 13, com as retificações indicadas -------------- 

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

2019.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO 

DE MAGALHÃES, CHAVES - 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, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

32.116,72 €, 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 

2019.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 32.116,72 

(trinta e dois mil, cento e dezasseis euros e setenta e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.5. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 14/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 13.950,00 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2019.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.950,00 
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(treze mil, novecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.6. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2019 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 49.190,00 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2019.07.30. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 49.190,00 

(Quarenta e nove mil, cento e noventa euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - 

CONTRATO PLURIANUAL. INFORMAÇÃO Nº148/DAR/2019. --------------------- 

Foi presente a informação nº148/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

Enquadramento------------------------------------------------------- 

No dia 24 de Janeiro de 2019 foi feita uma manifestação de carência 

para abertura dum concurso público para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES 

DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS”-----------------------------------  

A prestação de serviço era para vigorar de 1 de Abril de 2019 até 31 

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

A Abertura do concurso foi feita a 8 de Março de 2019---------------- 

No dia 15 de Abril de dois mil e dezanove, celebrou-se o contrato para 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS” pelo 

valor de 123 838,83€ acrescido de IVA à taxa em vigor para vigorar 

durante 9 meses.----------------------------------------------------- 

Fundamentação------------------------------------------------------- 
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Atendendo a que o contrato foi assinado a  15 de Abril de dois mil e 

dezanove, o contrato passou a vigorar entre 15 de Abril de 2019 a 15 

Janeiro de 2020 passando a contrato plurianual.---------------------- 

Proposta------------------------------------------------------------ 

Assim atendendo ao exposto propõe-se:-------------------------------- 

Que se  delibere no uso da competência prevista na alínea ccc) do nº1 

do artigo 33 do anexo I à Lei 75/2013 de 12/09 solicitar à Assembleia 

Municipal autorização prevista na alínea c) do artigo 6 da lei 8/2012 

de 21/02  (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso) para 

assunção do compromisso plurianual inerente ao contrato celebrado na 

sequência do concurso público para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS”--------------------------------------- 

Valores mensais----------------------------------------------------- 

15 Abril a 30 Abril de 2019___________________________________6879.93€ 

Mês de Maio de 2019_________________________________________13759.87€ 

Mês de Junho de 2019________________________________________13759.87€ 

Mês de Julho de 2019________________________________________13759.87€ 

Mês de Agosto de 2019 ______________________________________13759.87€ 

Mês de Setembro de 2019_____________________________________13759.87€ 

Mês de Outubro de 2019______________________________________13759.87€ 

Mês de Novembro de 2019_____________________________________13759.87€ 

Mês de Dezembro de 2019_____________________________________13759.87€ 

1 Janeiro a 15 Janeiro de 2020________________________________6879.94€ 

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

Chaves 9 de Julho de 2019-------------------------------------------- 

O Chefe da DAR------------------------------------------------------- 

(Carlos Delmar Fernandes) ------------------------------------------- 

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

2019.07.23. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

à proposta infra, consubstanciada na assunção de encargos plurianuais, 

2019 e 2020. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. REVISÃO DE PREÇOS - JUNHO 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO Nº162/DAR/2019. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº162/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

Através de fatura nº 17119/00189 de 30 de junho de 2019, a Rede 

Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do Decreto-

Lei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato 

“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana 

do Concelho de Chaves”.---------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá 

lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, 

do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em 

relação à unidade”.-------------------------------------------------- 

2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de 

resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar 

como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais, 
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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 junho de 2019 é o constante dos cálculos seguintes:- 

Ct (jun 2019) =0.10138.60127.30 +0.10294.10298.20 +0.80 

100.8798.478=1.0269------------------------------------------------- 

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 

Preço 

Unit. 

Rev. 

Preços 

Valor Total 

Rev.  Preços 

Diferença 

 

jun/19 Revisão Preços -juni/19 

Recolha e Tratamento 

RSU’s 

1 

109.42 

30,78€ 34 

147,95€ 

32,46€ 36 011,77€ 1 863.83€ 

Recolha Monstros 3 79,59€ 238,77€ 83,94€ 251,82€ 13,05€ 

 Dif. Total Rev. Preços 

jun/19 

1 876,88€ 

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 junho de 2019 e respetivo valor de revisão 

de preço a faturar (1 876,88€).--------------------------------------

-Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, para apreciação.--------------------------------

-Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------

-Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 

Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.-----------------------

À consideração Superior.---------------------------------------------

Chaves, 18 de julho de 2019------------------------------------------

Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º) -------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG.º DELMAR 

FERNANDES, DE 2019.07.19. ------------------------------------------- 

Concordo. À consideração superior. ---------------------------------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.07.23. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº163/DAR/2019. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº163/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

José Guerra Iria, residente na rua Madre Teresa de Jesus Jornet 23, 

em Chaves, com a instalação de água nº30449, vem expor que foi 

confrontada com uma fatura de consumo de água exagerado, ocasionado 

por um problema de rotura, que originou perda inadvertida de água e 

que não foi detetada atempadamente, pelo que vem através de 

requerimento 7747/19, solicitar  “revisão dos valores debitados”.---- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

Na realidade, após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia 

um consumo exagerado de água, na instalação com o CIL30449, o Fiscal 

Municipal, António Marante, deslocou-se ao local, relatando a 

situação, através da informação de 16 de julho de 2019, que se anexa.- 

De acordo com o estipulado no nº4 do artigo 69 do Decreto-Lei 

nº194/2009 de 20 de agosto, a conservação dos sistemas prediais, é da 

responsabilidade dos proprietários, sendo o consumidor José Guerra 

Iria, responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas no seu 

sistema predial.---------------------------------------------------- 

No entanto e de acordo com o previsto no artigo 157º do Regulamento 

Municipal dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, em casos de fugas 

não aparentes e a requerimento do interessado, o excesso de consumo 

na instalação, desde que devidamente comprovado pela Entidade Gestora, 

poderá ser recalculado ao preço definido para estas situações, desde 

que esta faculdade não tenha sido utilizada nos doze meses anteriores.- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Tendo em linha de conta o que é exposto, propõe-se, de acordo com a 

Inf. nº258/DAR/2018 presente em reunião  de Câmara de 21/01/2019 que 

aprova o tarifário a partir de março de 2019, onde se prevê o valor a 

atribuir para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas, o 

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

a) Retificação da fatura nº 0120792019/0041006224 tomando como valor 

o consumo médio mensal do cliente, isto é 4m3.----------------------- 

b)    Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que 

diz respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura 

que neste caso é de 66m3 (70-4).------------------------------------- 

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

Chaves, 22 de julho de 2019------------------------------------------ 

O Chefe de Divisão com competências delegadas------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento -------------------------------------------- 

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

2019.07.25. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação 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. --------------------------------------------- 

 

 

4. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº164/DAR/2019. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº164/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

Vitor Manuel Oliveira Ramos, residente no estrangeiro, com a 

instalação de água nº35045, na rua Augusto Gil, Lote 60, em Chaves, 

vem expor que foi confrontada com uma fatura de consumo de água 

exagerado, ocasionado por um problema de rotura na cabine de duche, 

que originou perda inadvertida de água e que não foi detetada 

atempadamente, pelo que vem através de requerimento 6069/19, 

solicitar  “revisão dos valores debitados”.-------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

Na realidade, após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia 

um consumo exagerado de água, na instalação com o CIL35045, o Fiscal 

Municipal, António Marante, deslocou-se ao local, relatando a 

situação, através da informação de 19 de julho de 2019, que se anexa.- 

De acordo com o estipulado no nº4 do artigo 69 do Decreto-Lei 

nº194/2009 de 20 de agosto, a conservação dos sistemas prediais, é da 

responsabilidade dos proprietários, sendo o consumidor Vitor Manuel 

Oliveira Ramos, responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas 

no seu sistema predial.---------------------------------------------- 

No entanto e de acordo com o previsto no artigo 157º do Regulamento 

Municipal dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, em casos de fugas 

não aparentes e a requerimento do interessado, o excesso de consumo 

na instalação, desde que devidamente comprovado pela Entidade Gestora, 

poderá ser recalculado ao preço definido para estas situações, desde 

que esta faculdade não tenha sido utilizada nos doze meses anteriores. 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Tendo em linha de conta o que é exposto, propõe-se, de acordo com a 

Inf. nº258/DAR/2018 presente em reunião  de Câmara de 21/01/2019 que 

aprova o tarifário a partir de março de 2019, onde se prevê o valor a 

atribuir para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas, o 

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

a) Retificação da fatura nº 0210792019/0049005247 tomando como valor 

o consumo médio mensal do cliente, isto é 3m3.----------------------- 

b)    Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que 

diz respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura 

que neste caso é de 62m3 (65-3).------------------------------------- 

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

Chaves, 23 de julho de 2019------------------------------------------ 

O Chefe de Divisão com competências delegadas------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento -------------------------------------------- 

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

2019.07.25. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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5. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA AVARIA NA TORNEIRA 

DE UMA CASA DE BANHO. INFORMAÇÃO Nº165/DAR/2019. -------------------- 

Foi presente a informação nº165/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos deste Município sob n.º 6438, de 17 julho, do corrente 

ano, foi apresentada uma reclamação da faturação de consumo de água, 

à Divisão de Água e Resíduos, pelo cliente Joaquim de Sá Borges 

Delgado, na qual solicita a revisão do valor de um débito de 1.177,37 

euros, referentes à fatura FAC 0080792018/0029067694, datada de 

26/11/2018. -------------------------------------------------------- 

O cliente identificado em epígrafe, alega, que apenas reside na 

habitação nos meses de julho e agosto e que a faturação excessiva, se 

deveu a uma fuga de água originada, por uma avaria numa torneira de 

um quarto de banho.-------------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

De acordo com o estipulado no nº4 do artigo 69 do Decreto-Lei 

nº194/2009 de 20 de agosto, a conservação dos sistemas prediais, é da 

responsabilidade dos proprietários, sendo o consumidor Joaquim de Sá 

Borges Delgado, responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas 

no seu sistema predial.---------------------------------------------- 

No entanto e de acordo com o previsto no artigo 157º do Regulamento 

Municipal dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, em casos de fugas 

não aparentes e a requerimento do interessado, o excesso de consumo 

na instalação, desde que devidamente comprovado pela Entidade Gestora, 

poderá ser recalculado ao preço definido para estas situações, desde 

que esta faculdade não tenha sido utilizada nos doze meses anteriores.- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Tendo em linha de conta o que é exposto, propõe-se, de acordo com a 

Inf. nº258/DAR/2018 presente em reunião de Câmara de 21/01/2019 que 

aprova o tarifário a partir de março de 2019, onde se prevê o valor a 

atribuir para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas, o 

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

a) Retificação da fatura nº FAC 0080792018/0029067694, tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, isto é, 0m3.---------------- 

b)    Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que 

diz respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura 

que neste caso é de 211m3 (211-0).----------------------------------- 

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

Chaves, 23 de julho de 2019------------------------------------------ 

O Chefe de Divisão com competências delegadas------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento -------------------------------------------- 

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

2019.07.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA AVARIA NA TORNEIRA 

DE UMA CASA DE BANHO. INFORMAÇÃO Nº166/DAR/2019. -------------------- 
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Foi presente a informação nº166/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos deste Município sob n.º 8440, de 18 julho, do corrente 

ano, foi apresentada uma reclamação da faturação de consumo de água, 

à Divisão de Água e Resíduos, pelo cliente Augusto Gomes Sampaio, na 

qual solicita a revisão do valor de um débito de 513,44 euros, 

referentes à fatura FAC 0090792019/0033000275, datada de 04/01/2019.- 

O cliente identificado em epígrafe, alega, que por observação do 

contador, verificou um registo continuo do consumo de água, e só após 

uma serie de tentativas, conseguiu identificar a localização da fuga, 

que se situava na tubagem do logradouro da habitação.---------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

De acordo com o estipulado no nº4 do artigo 69 do Decreto-Lei 

nº194/2009 de 20 de agosto, a conservação dos sistemas prediais, é da 

responsabilidade dos proprietários, sendo o consumidor Augusto Gomes 

Sampaio, responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas no 

seu sistema predial.------------------------------------------------- 

No entanto e de acordo com o previsto no artigo 157º do Regulamento 

Municipal dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, em casos de fugas 

não aparentes e a requerimento do interessado, o excesso de consumo 

na instalação, desde que devidamente comprovado pela Entidade Gestora, 

poderá ser recalculado ao preço definido para estas situações, desde 

que esta faculdade não tenha sido utilizada nos doze meses anteriores.- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Tendo em linha de conta o que é exposto, propõe-se, de acordo com a 

Inf. nº258/DAR/2018 presente em reunião de Câmara de 21/01/2019 que 

aprova o tarifário a partir de março de 2019, onde se prevê o valor a 

atribuir para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas, o 

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

a) Retificação da fatura nº FAC 0090792019/0033000275, tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, isto é, 6m3.---------------- 

b)    Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que 

diz respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura 

que neste caso é de 100m3 (106-06).---------------------------------- 

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

Chaves, 23 de julho de 2019------------------------------------------ 

O Chefe de Divisão com competências delegadas------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento -------------------------------------------- 

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

2019.07.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

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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1. AJUSTE DIRETO Nº30/SC/2018 – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA 

(PASSES ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 – ADJUDICAÇÃO. AJUSTE 

DIRETO Nº30/SC/2019. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 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 (Código dos Contratos Públicos), 

a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, datada do 

pretérito dia 11 de junho de 2019, autorizou a abertura de um 

procedimento por ajuste direto para aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea e), do 

nº1 do artigo 24º do CCP; ------------------------------------------- 

- Considerando que, a Assembleia Municipal de Chaves, em sua sessão 

ordinária, no dia 28 de junho de 2019, aprovou, por unanimidade, a 

assunção do compromisso plurianual, referente à aquisição de bilhetes 

de assinatura (passes escolares) para o ano letivo de 2019/2020; ---- 

- Considerando que foi convidada a empresa “Auto Viação do Tâmega” a 

apresentar as suas melhores condições contratuais para a referida 

prestação de serviço; ----------------------------------------------- 

- Considerando que a proposta apresentada pela referida empresa cumpre 

o exigido no caderno de encargos conforme informação prestada, via e-

mail, pela Técnica Superior, Dra. Lídia Pinto; ---------------------- 

- Considerando que, as condições contratuais propostas pelo 

concorrente são as expostas no quadro sinóptico infra: -------------- 

Empresa Valor Condições de pagamento 

Auto Viação do Tâmega, Lda. 288.785,61 € 60 Dias 

Assim, atendendo às razões anteriormente expostas, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------ 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

O valor da despesa é de 288.785,61 (duzentos e oitenta e oito mil, 

setecentos e oitenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, conforme proposta do 

concorrente “Auto Viação do Tâmega”, em anexo. ---------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Propor, à Câmara Municipal de Chaves, nos termos do nº1 do artigo 

73º do CCP, a adjudicação, mediante ajuste direto, nos termos do 

disposto na subalínea ii) da alínea e) do nº 1 do artigo 24º do citado 

Código, à empresa “Auto Viação do Tâmega” da prestação de serviço em 

causa, nos termos da proposta apresentada; -------------------------- 

b) Que seja dispensada a audiência prévia dos interessados, tendo em 

conta o nº2 do artigo 125º do CCP; ---------------------------------- 

c) Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do 

disposto no nº1 do artigo 98º do citado Código; --------------------- 

d) Que seja designada como gestora do contrato a Técnica Superior, 

Dr.ª Zuleika Alves, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

Chaves,25 de julho de 2019------------------------------------------- 

A Técnica Superior--------------------------------------------------- 

(Fátima Flambot)---------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DO CONTRATO DE “AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES 

ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020”. ------------------------ 

No dia …. de ……… de dois mil e dezanove, celebram o presente contrato 

de “aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares) para o ano 

letivo de 2019/2020”, pelo preço total de 288 785,61 € (duzentos e 

oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco euros e sessenta e 

um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------- 

Como primeiro contratante, o Município de Chaves,  pessoa colectiva 

nº 501205551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário o Edifício dos Paços do 

Concelho, em Chaves. ----------------------------------------------- 

Como Segundo Contratante, AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA., com sede no 

Largo da Estação, em 5400-231 Chaves, Pessoa Coletiva n.º 500038619, 

com o mesmo número de matricula na Conservatória do Registo Comercial 

de Chaves, com o capital social de 3 798 080,00 euros,  neste ato 

legalmente representada por ………………., portador do Bilhete de Identidade 

n.º ………….., emitido pelo Arquivo de Identificação de Vila Real, válido 

até ……………., na qualidade de Gerente da mencionada sociedade e ……………., 

portador do Bilhete de Identidade n.º ……….., emitido pelo Arquivo de 

Identificação de Lisboa, válido até ……….., na qualidade de Sócio 

Gerente da mencionada sociedade, conforme Certidão Permanente, 

documento que fica arquivado junto ao processo. --------------------- 

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

Objecto ------------------------------------------------------------ 

O presente contrato tem por objecto a aquisição de bilhetes de 

assinatura – passes escolares – que terão validade trimestral, a 

utilizar somente em duas viagens, nos dias letivos e para os troços 

das carreiras que ligam o local do estabelecimento de ensino ao local 

de residência do aluno, de acordo com o Decreto-Lei  nº 299/84, de 27 

de setembro, a Portaria nº 161/85, de 23 de março e a Portaria nº 

181/86,  de 6 de maio, para os alunos que constam no anexo A, documento 

que faz parte integrante do presente contrato.  --------------------- 

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

Local da prestações de serviços ------------------------------------ 

A aquisição de bilhetes de assinatura – passes escolares – destina-se 

aos alunos residentes no concelho de Chaves e que frequentam o ensino 

básico e secundário, de acordo com a sua área de residência. -------- 

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

Prazo de execução -------------------------------------------------- 

O fornecimento de bilhetes de assinatura – passes escolares – será de 

acordo com o calendário escolar fixado pelo Ministério de Execução, 

para o ano letivo 2019/2020. ---------------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1. O encargo do presente contrato, é de 288 785,61 € (duzentos e 

oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco euros e sessenta e 

um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------- 

2. O pagamento do encargo mencionado no número anterior, será efetuado 

a 60 dias, a contar após a entrada das faturas no Município. -------- 

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

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 
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Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Depósito de Garantia efetuado 

na Tesouraria Municipal através da guia nº DRG …/…../2019, de …. de 

…………. de 2019, no valor de € 14 439,28 (catorze mil, quatrocentos e 

trinta e nove euros e vinte e oito cêntimos), correspondendo a 5% do 

valor dos trabalhos objecto do presente contrato. ------------------- 

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

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, a Técnica Superior, 

Zuleika Alves, mediante deliberação do executivo camarário realizada 

no passado dia …/…./2019, com a função de acompanhar permanentemente 

a execução do contrato. -------------------------------------------- 

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

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidades se por acaso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no contrato. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, nos cadernos de encargos e na proposta que 

foi apresentada pelo segundo outorgante. ---------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o exposto no artigo 96º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato contrato aplica-

se o disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Cláusulas Técnicas ------------------------------------------------- 

1 – A aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares) destina-

se aos alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do concelho, 

cujo nome, localidade, idade e ano de escolaridade constam nas 

listagens remetidas pelos respetivos Agrupamentos de Escolas, - Anexo 

A – ao presente contrato. ------------------------------------------- 

2 – Poderá ser ampliado ou diminuído o número de bilhetes de assinatura 

(passes escolares), por motivos de matrícula, anulação ou 

transferência, e sempre com base no pedido efetuado pelo respetivo 

Agrupamento de Escolas, onde se encontra matriculado o aluno 

beneficiário. ------------------------------------------------------ 

3 – As localidades abrangidas pela rede de transportes públicos 

escolares é a que consta no Anexo B, documento que se anexa ao presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Regulamento Geral de Proteção de Dados ----------------------------- 

Para 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 
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e tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros e documentos 

utilizados neste Município. ----------------------------------------- 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1- Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2- O procedimento por ajuste direto, relativo ao presente contrato foi 

autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 11 

de junho de 2019, e aprovado em sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de 28 de junho de 2019; ---------------------------------- 

3- A aquisição de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação do executivo camarário do passado dia … de …… de 2019;-  

4- A minuta referente ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarário do passado dia …. de ….. de 2019; ------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: 020210; Cabimento nº 1321/2019; Compromisso nº 2268/2019;- 

6- O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

7 - Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………… ------- 

Pelo Primeiro Outorgante, _______ ---------------------------------- 

Pelo Segundo Outorgante, ________ ---------------------------------- 

Contrato registado sob o nº ……./19. -------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.07.25. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

2019.07.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. AJUSTE DIRETO Nº23/SC/2018 – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA 

(PASSES ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO DE 2018/2019 - LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÃO. INFORMAÇÃO Nº10/SC/2019. ------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião 

ordinária, datada do pretérito dia 14 de junho de 2018, deliberou, por 

unanimidade, autorizar a abertura do procedimento identificado em 

epígrafe com vista à adjudicação da prestação de serviço em causa; -- 

- Considerando que, a Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária, 

datada do pretérito dia 26 de julho de 2018, deliberou, por 

unanimidade, adjudicar, à empresa “Auto Viação do Tâmega, Lda.”, a 

prestação de serviço identificada em epígrafe, no valor de 287.430,22 

€ (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta euros e vinte 

e dois cêntimos); --------------------------------------------------- 

- Considerando que, o ato adjudicatório, no dia 2018.09.13, veio a ser 

formalizado através da assinatura do competente contrato 

administrativo;----------------------------------------------------- 
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- Considerando que, no cumprimento do exposto na cláusula 6ª do 

referido contrato, o adjudicatário, para garantir o exato e pontual 

cumprimento das suas obrigações, prestou a favor do Município de Chaves 

um depósito de garantia efetuado na Tesouraria Municipal através da 

guia nº2018/1/195, no valor de 14.371,51 (catorze mil, trezentos e 

setenta e um euros e cinquenta e um cêntimos), correspondendo a 5% do 

montante total da prestação de serviço objeto do presente contrato;-- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 295º do Código 

dos Contratos Públicos, no prazo de 30 dias após o cumprimento de 

todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, a entidade 

adjudicante promove a liberação da caução prestada;------------------ 

- Considerando que, de acordo com informação prestada pela técnica 

superior, Dr.ª Lídia Pinto, o adjudicatário cumpriu todas as suas 

obrigações contratuais. Assim, o contraente público deve promover a 

liberação integral da caução prestada a favor do Município de Chaves;- 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir a seguinte 

estratégia procedimental:------------------------------------------- 

a)Que seja autorizada a liberação da caução, no valor de 14.371,51 

(catorze mil, trezentos e setenta e um euros e cinquenta e um cêntimos) 

prestada pela empresa “Auto Viação do Tâmega, Lda.” a favor do 

Município de Chaves;------------------------------------------------- 

b)Que, para o efeito, seja este assunto agendado para uma próxima 

reunião ordinária do Executivo Municipal, em vista à obtenção da 

competente deliberação;--------------------------------------------- 

c)Por último, caso a presente proposta seja autorizada pelo Executivo 

Municipal, que seja notificado o interessado, nos termos do disposto 

no artigo 114º do Código do Procedimento Administrativo, da decisão 

administrativa que vier a ser praticada pela Câmara Municipal de 

Chaves.------------------------------------------------------------- 

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

Chaves,25 de julho de 2019------------------------------------------ 

A Técnica Superior-------------------------------------------------- 

(Fátima Flambot)---------------------------------------------------- 

Em anexo: Processo Administrativo. --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.07.25. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

2019.07.26. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
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1.1. DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE 

1 CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º GRAU – DIVISÃO DE RECURSOS 

OPERACIONAIS. PROPOSTA N.º 70/GAP/2019. ----------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1.Na sequência da proposta da Câmara Municipal nº 28/GAP/2017, de 

23/02/2017, aprovada em reunião ordinária realizada no pretérito dia 

03 de março de 2017, veio a ser publicitado, na 2ª Série, do Diário 

da República, nº 71, de 10 de abril, o Regulamento da Organização dos 

Serviços Municipais; ------------------------------------------------ 

2.Considerando que o Departamento de Coordenação Geral compreende 11 

Unidades Flexíveis, entre elas, as Unidades Flexíveis de 2.º Grau de 

Recursos Operacionais; ---------------------------------------------- 

3.Considerando a importância das tarefas técnicas e administrativas 

correlacionadas com o funcionamento de tal Unidade Flexível, o cargo 

de Dirigente Intermédio de 2.º Grau, vem sendo assegurado, em regime 

de substituição, por 90 dias, nos termos do artigo 27º, da Lei nº 

2/2004, de 15 de janeiro, alterada a republicada pela Lei nº 64/2011, 

de 22 de dezembro, aplicada à Administração Local pela Lei nº 49/2012, 

de 29 de agosto e ulteriores alterações. ---------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1.Considerando que, o recrutamento, seleção e provimento dos cargos 

de Direção Intermédia é regulado pelo artigo 20º e seguintes da Lei 

nº 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local, por força 

da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto e ulteriores alterações; --------- 

2. Nos termos do artigo 13º, da referida Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto, o Júri de recrutamento dos cargos dirigentes é designado por 

deliberação da Assembleia Municipal, sob Proposta da Câmara Municipal, 

e é composto por um presidente e dois vogais efetivos e dois vogais 

suplentes, o presidente designado de entre personalidades de 

reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal 

e os vogais designados de entre personalidades de reconhecido mérito 

profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja 

ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos 

ou da Administração Local Autárquica; ------------------------------- 

3. Nestes termos, propõe-se que seja designado o Júri de recrutamento, 

para o procedimento concursal acima referenciado, a saber:.---------- 

Presidente: -------------------------------------------------------- 

- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Ação Social do Município de Chaves. --------------- 

Vogais Efetivos: ---------------------------------------------------- 

- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 

Públicas do Município de Chaves; ------------------------------------ 

- Eng.º Carlos Delmar Emiliano Martins Fernandes, Chefe de Divisão de 

Águas e Resíduos do Município de Chaves. ---------------------------- 

Vogais Suplentes: --------------------------------------------------- 

- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 

Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 

- Arq.º Rodrigo Alberto Lopes Moreira, Chefe de Divisão de 

Sustentabilidade e Competitividade do Município de Chaves. ---------- 

III – Da proposta em sentido estrito 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal adote deliberação 

no sentido de: ------------------------------------------------------ 

a)Propor à Assembleia Municipal a autorização da designação do Júri, 

supramencionado, ao abrigo da norma habilitante, contida no nº 1, do 

artigo 13º, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto e ulteriores alterações;  
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b)Em caso afirmativo, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da 

deliberação, sob forma de minuta, nos termos do disposto nos nºs 3 e 

4 do artigo 57º, do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 

produzir efeitos imediatos. ----------------------------------------- 

Chaves, 26 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Nota Curricular dos membros propostos para a composição do 

Júri do procedimento concursal, em vista à ponderação do seu mérito 

profissional. ------------------------------------------------------ 

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

Notas Curriculares -------------------------------------------------- 

Nome – Paula Cristina Carvalho Cabugueira; -------------------------- 

Data de nascimento: 11/03/1966; ------------------------------------- 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão e Pós-graduação em 

Higiene e Segurança no Trabalho; Curso de Gestão Pública na 

Administração Local; ------------------------------------------------ 

Seminário de Alta Direção; ------------------------------------------ 

Curso de Direito Processual Administrativo; ------------------------- 

Curso “Regime Jurídico de Pessoal”; --------------------------------- 

Seminário Habitação Social: Presente e Futuro; ---------------------- 

Seminário de Habitação Social Municipal: Europa 2020, Habitação e 

Inclusão Social; ---------------------------------------------------- 

Curso de Planeamento, Programação e Organização da Formação; -------- 

Curso “Como Preparar e Conduzir a Entrevista de Avaliação de 

Competências”; -----------------------------------------------------  

Experiência Profissional: ------------------------------------------- 

Desde 1987, trabalhadora da Câmara Municipal de Chaves; ------------- 

Em 2000, ingresso como Técnica Superior Estagiária – Gestão; -------- 

Desde 2003, Chefe de Divisão de Recursos Humanos; ------------------- 

Desde 2015, Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Ação Social; ----- 

Desde 2015, Conselheira Local para a Igualdade. --------------------- 

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

Nome: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues; -------------------------- 

Data de nascimento: 06/03/1960; ------------------------------------- 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Civil; Curso de 

Gestão Pública na Administração Local; ------------------------------ 

Curso “Código dos Contratos Públicos – Revisto”; -------------------- 

Curso “A Fiscalização dos Contratos Públicos pelo Tribunal de Contas”; 

Curso de Gestão Urbanística; ---------------------------------------- 

Experiência Profissional: ------------------------------------------- 

Em 1980, docente na Escola Preparatória de Chaves; ------------------ 

Em 1986, docente na Escola Secundária de Valpaços; ------------------ 

Em 1987, docente na Escola Secundária nº 3 de Chaves; --------------- 

Em 1989, Técnica na Câmara Municipal de Chaves, através de Contrato 

de Trabalho a Termo Certo; ------------------------------------------ 

Em 1992, ingressa na Câmara Municipal de Chaves; -------------------- 

Em 2004, Chefe de Divisão de Empreitadas; --------------------------- 

Em 2010, nomeada, em regime de substituição, Dirigente Intermédio de 

3º Grau de Empreitadas; --------------------------------------------- 

Desde 23/02/2018 Chefe de Divisão de Obras Públicas. ---------------- 

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

Nome: Carlos Delmar Emiliano Martins Fernandes; --------------------- 

Data de nascimento: 30/09/1954; ------------------------------------- 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Civil; ---------- 

Experiência Profissional: ------------------------------------------- 
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Em 1979/1980, docente na Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em 

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

De 01/08/1980 a 27/09/1994, exerceu funções no Gabinete do Alto Tâmega 

(GATAT), nomeadamente nas áreas de projeto e fiscalização de obras, 

topografia, engenharia e informática; ------------------------------- 

Entre 1989 e março de 1991, formador do Cursos de Formação Profissional 

“Técnico de Informática”, organizado pelo Centro de Emprego de Chaves;  

De novembro de 1990 a julho de 1991, docente na Universidade 

Internacional; ----------------------------------------------------- 

De fevereiro de 1991 a março de 1993, professor na Escola Profissional 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 

De setembro de 1994 a fevereiro de 2002, responsável pela área de 

informática, na Câmara Municipal de Chaves; ------------------------- 

A 15/05/1995, nomeado em comissão de serviço – Chefe de Divisão de 

Meio Ambiente, na Câmara Municipal de Chaves; ----------------------- 

De 2000 a 2002, membro da Comissão Executiva do Projeto SCE-TAD; ---- 

De agosto de 2002 a agosto de 2003, Chefe de Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, na Câmara Municipal de Chaves; -------------------- 

Desde agosto de 2003, levantamento cadastral das redes de águas e 

esgotos; ----------------------------------------------------------- 

Em 2011, Coordenador da área de atendimento e faturação, na Divisão 

de Águas e Resíduos, da Câmara Municipal de Chaves; ----------------- 

Em 25/09/2017, nomeado em regime de substituição, Chefe de Divisão de 

Águas e Resíduos, da Câmara Municipal de Chaves; -------------------- 

Desde 10/04/2018, Chefe de Divisão de Águas e Resíduos. ------------- 

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

Nome: Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos; -------------------- 

Data de nascimento: 03/03/1972; ------------------------------------- 

Habilitações Académicas: Licenciatura em Administração Pública 

Regional e Local e Pós-graduação em Economia das Organizações; Curso 

de Gestão Pública na Administração Local; --------------------------- 

Curso “A Prestação de Contas na Administração Pública; -------------- 

Curso de Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas; ---------------------------------------------------------- 

O Novo Enquadramento da Gestão Financeira dos Municípios – A Execução 

da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e o Programa de Apoio 

à Economia Local; --------------------------------------------------- 

Experiência Profissional: ------------------------------------------- 

Até abril de 2004, exerceu funções na Câmara Municipal de Boticas; -- 

De abril de 1998 a 2001, exerceu funções como Técnica de Administração 

Autárquica de 2ª Classe; -------------------------------------------- 

De 2001 a 2002 – Técnica de Administração Autárquica de 1ª Classe; -- 

A partir de 2002 – Técnica Superior de 2ª Classe, na área de 

Organização e Gestão; ----------------------------------------------- 

Em 2005 – Técnica Superior de 1ª Classe; ---------------------------- 

Desde dezembro de 2006 – Chefe de Divisão de Gestão Financeira do 

Município de Chaves. ------------------------------------------------ 

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

Nome – Rodrigo Alberto Lopes Moreira. ------------------------------- 

Data de nascimento – 20 de junho de 1958. --------------------------- 

Habilitações académicas – Licenciatura em Arquitetura e Mestrado em 

Geografia Humana – Território e Desenvolvimento; Curso de Gestão 

Pública na Administração Local; ------------------------------------- 

Seminário “Avaliação Ambiental Estratégica”; ------------------------ 

Curso “Licenciamento Zero com Intolerância Máxima”; ----------------- 

Curso “Sistemas de Informação Geográfica”; -------------------------- 

Experiência Profissional: ------------------------------------------- 
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Em 1985, Gabinete de Apoio Técnico do Alto Tâmega; ------------------ 

Em 1993, Associação de Municípios do Alto Tâmega; ------------------- 

Em 1994, Chefe de Divisão de Urbanismo da Câmara Municipal de Chaves, 

através de Contrato de Trabalho a Termo Certo; ---------------------- 

Em 1996, ingresso como Técnico Superior Estagiário - Arquiteto; ----- 

Em 2002, Chefe de Divisão de Ordenamento do Território e Planeamento 

Urbanístico; ------------------------------------------------------- 

Em 01 de setembro de 2010, Diretor de Departamento de Planeamento e 

Desenvolvimento; --------------------------------------------------- 

Em 2012, nomeado, em regime de substituição, Dirigente Intermédio de 

2º Grau de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; ------ 

Em 2015, nomeado em regime de substituição, Dirigente Intermédio de 

2º Grau de Sustentabilidade e Competitividade; ---------------------- 

Desde 24/08/2018, Chefe de Divisão Sustentabilidade e 

Competitividade.---------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. 8ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº27/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; --- 
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3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2019: ----- 

b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------- 

Chaves, 29 de julho de 2019 ----------------------------------------- 

Valor Validação

30.551.600,21 €   

14.043.413,19 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

14.043.413,19 €   

16.508.187,02 €   

2.681.694,12 €     

13.826.492,90 €   

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

Artigo 40º

Receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

DATA: 26-07-2019

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

REGRAS ORÇAMENTAIS

(2) Despesa corrente paga

Despesa corrente paga

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(1) Valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Apuramento do saldo corrente

Situação de 

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

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

Total das receitas correntes totais (6)

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

Valor Validação

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

5.938.262,14 €     

2.681.694,12 €     

3.256.568,02 €     

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Total das receitas correntes totais (6) Não aplicável 

(Situação de 

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

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 
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A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapa da 8ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 ------ 

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

2019.07.29. --------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal. ---------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. GESTÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL. ALIENAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS QUE 

DEIXARAM DE ESTAR AFECTOS A ESCOLAS DE 1º CICLO, INTEGRADOS NO DOMÍNIO 

PRIVADO MUNICIPAL. DEFINIÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS. PROPOSTA Nº 

63/GAP/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 

1. Ao longo dos anos e mediante a publicação de diversa legislação, 

entre elas o Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de março, o Decreto-Lei nº 

399-A/84, de 28 de dezembro e o Decreto-Lei nº 101/86, de 17 de maio, 

a administração central transferiu para os municípios diversos 

equipamentos – imóveis – da rede educativa, designadamente escolas do 

1º ciclo (anteriormente denominadas Escolas Primárias), jardins-de-

infância, antigas Escolas de Magistério e refeitórios. -------------- 

2. As diferentes opções do Ministério da Educação na execução da sua 

política educativa conduziram a que vários edifícios que estavam 

afetos ao ensino deixassem de ser utilizados nessa afetação pública, 

situação que se verifica em várias freguesias deste concelho, e em 

particular, nas localidades de Aveleda, Lamadarcos e Seixo. -------- 

II – JUSTIFICAÇÃO---------------------------------------------------- 

1. Encontram-se, na esfera patrimonial privada do Município, imóveis, 

primitivamente, destinados a antigas escolas primárias que, há já 

algum tempo, se encontram desativados, não se prevendo que, no futuro, 

venha a surgir a necessidade de os mesmos poderem ser utilizados, no 

âmbito da atividade municipal, nomeadamente com a instalação de 

serviços públicos municipais, mais precisamente, as Antigas Escolas 

Primárias de Aveleda, Lamadarcos e Seixo. --------------------------- 

2. Encontra-se confiada à câmara municipal a competência para gerir 

e administrar os bens imóveis que integram o seu domínio privado, no 

respeito pelo princípio da boa administração do património 

imobiliário, o qual nos termos do enunciado no Artigo 3º, do Decreto-

Lei nº 280/2007, de 7 de agosto – regime jurídico do património 

imobiliário público - é conseguido através da ponderação dos custos e 

benefícios da gestão, da utilização e da alienação dos bens imóveis, 

bem como sujeitando as respetivas despesas ao filtro dos requisitos 

da economia, eficiência e eficácia. --------------------------------- 

3. Os edifícios, em geral, caso não sejam alvo de obras de 

conservação, sofrem uma acentuada desvalorização patrimonial, tendo, 

por essa razão, a câmara municipal a obrigação de assegurar a melhor 

gestão do seu património, a qual, no caso dos imóveis supra referidos, 

passará pela sua alienação, devendo o valor base da venda dos imóveis 

ser fixado tendo por fundamento os relatórios de avaliação produzidos 

pela Comissão de Avaliação do Património Municipal nas Informações n.º 

8/C.A.P.M./19, n.º 7/C.A.P.M./19 e nº 16/C.A.P.M./18, os quais se 

anexam à presente proposta, em vista à sua aprovação. --------------- 
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4. Tendo em vista a conquista de tal objetivo, o Município de Chaves 

deve colocar no mercado imobiliário os prédios urbanos identificados 

no quadro sinóptico infra, a fim de proceder à sua venda, mediante 

procedimento público prévio à contratação, na modalidade de hasta 

pública, assegurando a transparência do procedimento bem como o 

alargamento do universo de potenciais interessados: ----------------- 

Quadro de Identificação dos Imóveis 

Escolas Freguesia 
Área 

(m2) 
Artigo 

Matricial 

Desc. 

Conservatória 

Aveleda São Vicente da Raia 277,00 U-371 329 

Lamadarcos Lamadarcos 1.018,00 U-328º 939/20100906 

Seixo Loivos e Póvoa de Agrações 893,00 U-994º 948/20100929 

 

III – CONDIÇÕES DE ALIENAÇÃO --------------------------------------- 

1. O valor base da venda assentando, nos relatórios de avaliação 

produzidos pela Comissão de Avaliação do Património Municipal nas 

Informações n.º 7/C.A.P.M./19, n.º 16/C.A.P.M./18, em anexo à presente 

proposta, deverá ser fixado nos seguintes valores: ------------------ 
Escolas Valores 

Aveleda € 7.060,00 

Lamadarcos € 24.800,00 

Seixo € 5.560,00 

2. A venda será realizada nas condições em que os imóveis se 

encontram, ficando o aproveitamento urbanístico dos referidos imóveis 

sujeito às normas do respetivo instrumento de ordenamento do 

território em vigor – Plano Director Municipal -. ------------------- 

IV – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO------------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto acima invocadas e ao abrigo das 

competências materiais cometidas ao órgão executivo municipal, e em 

conformidade com o disposto, sobre a matéria, na alínea g) do nº1 do 

Artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que seja autorizada a alienação dos seguintes prédios urbanos – 

Antigas Escolas Primárias -, integradas na esfera patrimonial privada 

do Município: ------------------------------------------------------- 

Escolas Freguesia 
Área 

(m2) 
Artigo 

Matricial 

Desc. 

Conservatória 

Aveleda São Vicente da Raia 277,00 U-371 329 

Lamadarcos Lamadarcos 1.018,00 U-328º 939/20100906 

Seixo Loivos e Póvoa de Agrações 893,00 U-994º 948/20100929 

b) Que a alienação dos prédios urbanos supra identificados seja 

efectuada mediante procedimento prévio à contratação, na modalidade 

de hasta pública, tendo, para o efeito, por base de licitação os 

seguintes valores: ------------------------------------------------- 
Escolas Valores 

Aveleda 
€ 7.060,00 

Lamadarcos 
€ 24.800,00 

Seixo 
€ 5.560,00 
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c) Que, para efeitos de concretização do procedimento de hasta 

pública, sejam, simultaneamente, aprovados os respetivos documentos 

disciplinadores do procedimento, em anexo, a saber: ----------------- 

C.1. – Minuta de edital;--------------------------------------------- 

C.2. – Normas de procedimento pré-contratual tendente à adjudicação 

do direito de propriedade dos imóveis e respetivos anexos, devendo o 

edital ser publicitado no sítio da internet do Município, num jornal 

local, bem como nos locais próprios quer da Câmara Municipal, quer das 

referidas freguesias, e, ainda, nos respetivos imóveis;-------------- 

d) Que seja designada a comissão responsável pela liderança e 

coordenação do procedimento administrativo de hasta pública, para 

adjudicação do direito de propriedade dos prédios em causa, com a 

seguinte constituição:---------------------------------------------- 

Presidente: Cristina Rodrigues, técnica superior--------------------- 

1º Vogal Efetivo: Marcos Barroco, técnico superior------------------- 

2º Vogal Efetivo: Márcia Santos, chefe de divisão-------------------- 

Vogais suplentes:  Paulo Silva, técnico superior, em regime de 

mobilidade e Fátima Calvão, técnica superior.------------------------ 

(Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído 

pelo primeiro vogal efetivo);---------------------------------------- 

e) Caso seja autorizada a alienação dos imóveis supra identificados, 

nos termos e nas condições acima exaradas, bem como nos documentos em 

anexo à presente proposta, que fique desde já o Presidente da Câmara 

ou o seu substituto legal legitimado a outorgar, em nome do Município, 

os contratos-promessa e respetivas escrituras, títulos cuja 

formalização deverá ser assegurada pelo Gabinete de Notariado e 

Expropriações deste Município;--------------------------------------- 

f) Que as receitas provenientes da alienação fiquem domiciliadas na 

rubrica económica de receita de capital “Vendas de Bens de 

Investimento”;------------------------------------------------------ 

g) Sendo certo, por fim, que competindo à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, ao abrigo das competências que lhe são confiadas 

pela alínea i), do nº1, do Artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar 

ou onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes o RMMG13, fixando 

as respetivas condições gerais, podendo determinar, nomeadamente, a 

via da hasta pública, face aos valores propostos para a alienação de 

cada imóvel, a presente proposta não carece de apreciação e 

fiscalização do órgão deliberativo municipal. ----------------------- 

Chaves, 16 de julho de 2019.----------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro----------------------------------------------------- 

Em anexo:----------------------------------------------------------- 

- Relatórios de Avaliação;------------------------------------------- 

- Minuta de edital;-------------------------------------------------- 

- Normas de Procedimento Pré-contratual tendente à Adjudicação do 

Direito de Propriedade dos Imóveis e respetivos anexos.-------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas e Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, 

e com a abstenção do Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João 

Carlos Alves Neves, aprovar a referida proposta. Proceda-se em 

conformidade com o teor da mesma. ----------------------------------- 

                                                           
13 Para o corrente ano tal valor encontra-se fixado em € 600.000,00.  
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-------------------------------------------------------------------- 

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

“O seu voto desfavorável, relativamente, a aprovação da presente 

proposta, prende-se com o facto e em coerência com a sua posição 

anteriormente tomada aquando da resolução do contrato de comodato com 

a Associação Recreativa Cultural e Desportiva “Rota dos 

Contrabandistas de Lamadarcos". ------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, a Senhora Vereadora do Partido Social 

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo tecido o seguinte 

comentário: -------------------------------------------------------- 

“Em coerência com a sua posição anterior e por considerar que estes 

edifícios têm um valor sentimental e simbólico muito superior ao valor 

patrimonial que é irrisório, acha que se devem envidar todos os 

esforços para que estes edifícios continuem ao serviço da comunidade, 

daí o seu voto desfavorável, à aprovação da presente proposta. ------ 

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

Em resposta à declaração acima exarada, usou da palavra, o Senhor 

Presidente da Câmara, tendo apresentado, verbalmente, os seguintes 

comentários: ------------------------------------------------------- 

1 – O edifício em causa já cumpriu uma determinada função social a 

favor da comunidade. ------------------------------------------------ 

2 – A função social/comunitária, deste tipo de edifícios, pode ser 

conseguida através, da criação de espaços multiusos, ganhos de 

população para as aldeias/freguesias ou ainda pela utilização do 

proveito da alienação destes imóveis, na reabilitação/requalificação 

de outros imóveis, colocados ao serviço da comunidade. -------------- 

 

 

2.3. PROCESSO Nº 158/17.0BEMDL – PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO. TAXAS DEVIDAS 

PELA OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (SUBSOLO). IMPUGNANTE – 

MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

23/GNE/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Presidente da Câmara Municipal, Sr. Dr. Nuno Vaz, no pretérito 

dia 19 de julho de 2019, reencaminhou-nos a Informação 63/2019, do 

Consultor Jurídico da Autarquia, Dr. Vítor Brás, acompanhada do 

acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte - Secção 

de Contencioso Tributário, no processo de impugnação supra 

identificado, a fim de prestarmos informação síntese, do mesmo, em 

vista ao seu conhecimento por parte do órgão executivo municipal. --- 

2. Assim, dá-se, abaixo, cumprimento a tal determinação. ---------- 

II – Argumentação das partes ---------------------------------------- 

1. Em conformidade com o previsto no nº 8, do Artigo 20º da Tabela 

de Taxas, anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, o Município de Chaves notificou a MEO–Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A., da  liquidação do valor das taxas 

devidas pela ocupação do domínio público municipal (subsolo) com 

tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, durante o ano de 

2015, numa extensão de 187 634 metros lineares, no montante global de 

€187 500,00. -------------------------------------------------------- 
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2. Discordando de tal ato de liquidação, a MEO em 11/1/2017, 

apresentou reclamação graciosa contra o ato de liquidação, tendo sido 

notificada pelo ofício com a referência Of.41/GAP/2017, de fevereiro 

de 2017, do indeferimento expresso de tal pretensão. ---------------- 

3. Não se conformando com tal decisão administrativa, a MEO 

apresentou acção de impugnação judicial, em 1 de abril de 2017, no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, o qual julgou 

improcedente a impugnação judicial deduzida, por aquela operadora, 

decidindo pela legalidade da liquidação da taxa impugnada, em 16 de 

outubro de 2018. ---------------------------------------------------- 

4. Na interposição do recurso jurisdicional, da sentença proferida, 

para o Tribunal Central Administrativo Norte, pugnando pela admissão 

e total provimento do recurso, a impugnante MEO apresentou, entre 

outras, as seguintes alegações de recurso: -------------------------- 

a) O que está subjacente aos autos, em causa, “… são atos de 

liquidação de taxas que enfermam de ilegalidades e nulidades, por via, 

entre outros, de uma errónea aplicação do preceituado (regulamentar), 

invocado pela Câmara de Chaves, atenta a atividade desenvolvida pela 

Meo, e, consequentemente, o regime legal que lhe é aplicável”; ------ 

b) “Esta ilegalidade é atinente à própria lei, à própria norma de 

incidência, ao Regulamento e ocorre na fixação das taxas em causa ou 

da sua subsistência após entrada em vigor da Lei das Comunicações 

Eletrónicas (Lei nº 5/2004, de 10/02)”; ----------------------------- 

c) Que a argumentação expendida tem merecido acolhimento da 

jurisprudência, designadamente do Supremo Tribunal Administrativo, 

conforme exarado nos Acórdãos de 06-10-2010, 30-11-2010, 01-06-2011 e 

06-06-2012, respetivamente, insertos nos Processos números 0363/10, 

0513/10, 0179/11 e 0864/11; ----------------------------------------- 

d) Que o regulamento municipal de Chaves e as liquidações em causa 

originadas com base no mesmo, já foram judicialmente sindicadas, no 

âmbito dos processos 368/12.6BEMDL, 128/16.5BEMDL e 126/16.9BEMDL, 

tendo sido objeto de Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 

– TCAN -; ----------------------------------------------------------- 

e) Que enquanto empresa prestadora de serviços de comunicações 

eletrónicas, não se encontra sujeita, atento o quadro legal em vigor, 

ao pagamento das taxas de ocupação do domínio público municipal – TODP 

- , em virtude de se encontrar abrangida pelas regras específicas 

constantes da Lei das Comunicações Eletrónicas (Lei nº 5/2004, de 10 

de fevereiro, na sua atual redação); -------------------------------- 

f) Que com a entrada em vigor da Lei nº 5/2004, a partir de 10 de 

maio de 2004, os municípios apenas podem cobrar às operadoras de 

comunicações eletrónicas taxas municipais de direitos de passagem – 

TMDP – devendo concluir-se pela ilegalidade do ato de liquidação da 

taxa municipal, aplicando-se a mesma lógica legal do TCAN, nos citados 

processos 368/12.6BMDL, 128/16.5BMDL e 126/16.9BMDL. ---------------- 

5. Por sua vez, o Município de Chaves contra-alegou, concluindo, 

entre outras alegações, pelo seguinte: ------------------------------ 

a) “Não se pode aceitar o entendimento da Recorrente de que o 

município apenas poderia aplicar a taxa municipal de direitos de 

passagem (TMDP) nos termos da Lei 5/2004, de 10/2 e não qualquer outra 

taxa designadamente como (TODP); ------------------------------------ 

b) “A taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) prevista no nº 2 

do art. 106 da Lei 5/2004 (Lei das Comunicações Eletrónicas) não impede 

o Município de optar pela cobrança da taxa de ocupação do domínio 

público (TODP) devida ao abrigo do Regulamento e Tabelas de Taxas 

Anexas e Licenças do Município de Chaves”, não podendo, isso sim, os 
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municípios cobrar diferentes taxas relativamente à utilização dos 

mesmos bens do público por parte de terceiros; ---------------------- 

c) “Não se pode entender que a criação da TMDP pela Lei 5/2004 revogou 

tacitamente as disposições que permitem aos Municípios cobrar taxas 

de ocupação do solo”, pelo que, no caso, incidindo a taxa impugnada 

sobre a ocupação da via pública por parte da MEO, nada há a censurar 

à atuação da Recorrida Câmara, uma vez que a cobrança da TODP por 

parte do Município de Chaves não constitui dupla tributação, devendo 

ser considerada válida e legal a liquidação e negado o provimento ao 

recurso. ----------------------------------------------------------- 

III – Apreciação/Decisão jurisdicional ------------------------------ 

1. Ao TCAN – Secção de Contencioso Tributário, cabia apreciar e 

decidir se a sentença recorrida enfermava de erro de julgamento ao 

concluir, no quadro legal vigente, pela legalidade das taxas 

impugnadas, ou, por outras palavras, saber se para além ou em 

alternativa à taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) prevista 

no artigo 106º, da lei 5/2004, de 10/2 (Lei das Comunicações 

Eletrónicas) podem ser cobradas às empresas que, como a impugnante 

MEO, oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas ao público, 

outras taxas pela instalação de sistemas de equipamento no solo, 

subsolo e espaço aéreo do domínio público e que tenham como 

contrapartida a utilização desses espaços, como a liquidada taxa de 

ocupação do domínio público (TODP), em causa no processo identificado 

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

2. Invocaram os senhores juízes que a questão da “…(i)legalidade da 

liquidação da taxa aqui em causa …” já foi objeto de pronúncia por 

diversas vezes pelo Supremo Tribunal Administrativo, pelo que 

convocaram e reproduziram o acórdão do STA (Pleno) de 3/05/2017, 

Processo 01092/16, citando: “A questão não é nova na jurisprudência 

deste STA e tem recebido por parte do órgão de cúpula da jurisdição 

resposta uniforme, no sentido de que «A partir da entrada em vigor da 

Lei  das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 

de fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades 

decorrentes da ocupação e utilização do domínio municipal com a 

implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de 

comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da taxa 

municipal de direitos de passagem prevista naquela lei, não lhes sendo 

lícito taxa-las através de tributos ou encargos  de outra espécie ou 

natureza»” acrescentando-se em Acórdãos mais recente – designadamente 

do acórdão fundamento -, que o DL nº 123/2009, de 21/5 (…) clarificando 

o regime plasmado na Lei nº 5/2004, de 10/2, proíbe a cobrança pelas 

autarquias locais de qualquer outra taxa, encargo ou remuneração pela 

utilização ou aproveitamento dos bens do domínio público e privado 

municipal, para além da taxa municipal de direitos de passagem prevista 

no art. 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas …”. ---------------- 

3. Nestes termos, concluíram os senhores juízes que é ilegal a 

liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública sindicada no processo 

identificado em epígrafe, cuja contraprestação específica consiste na 

utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos 

necessários à implementação de infra-estruturas atinentes às redes de 

comunicação electrónica, realçando que “…em face do artigo 106º da Lei 

das Comunicações Eletrónicas parece claro que a Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem não representa a mera remuneração do 

atravessamento duradouro do domínio público municipal por equipamentos 

de comunicações eletrónicas mas também da sua “implantação” (cfr. os 

seus números 2 e 5), sendo destituído de base legal, e artificiosa, a 
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desagregação, para efeitos de tributação, da “implantação” vs. 

“atravessamento” de equipamentos”. ---------------------------------- 

4. Face ao exposto, e visando contribuir para a uniformidade de 

soluções para casos análogos (cfr. art. 8º, nº 3 do CC), consideraram 

os senhores juízes daquele Tribunal Superior, nada deverem acrescentar 

à fundamentação transcrita, a qual consideraram enquadrar-se 

cabalmente na situação objeto de análise, concluindo pela ilegalidade 

da liquidação das taxas impugnada no Processo nº 158/17.0BEMDL, 

acordando em decidir: ----------------------------------------------- 

a) Conceder provimento ao recurso; -------------------------------- 

b) Revogar a sentença recorrida; ---------------------------------- 

c) Julgar a impugnação judicial procedente e, consequentemente, 

determinar a anulação dos atos de liquidação impugnadas, com custas, 

em ambas as instâncias, pelo recorrido Município de Chaves. --------- 

IV – Síntese -------------------------------------------------------- 

Assim, pode-se, em suma, extrair que: ------------------------------- 

I) O Tribunal Central Administrativo Norte – Secção de Contencioso 

Tributário, por acórdão do dia 11 do corrente mês de julho de 2019, 

deu provimento ao recurso intentado pela MEO – Serviços de Comunicações 

e Multimédia S.A., da sentença do TAF de Mirandela de 16.10.2018, que 

julgou improcedente a ação Processo nº 158/17.0BEMDL de impugnação da 

liquidação relativa às taxas devidas pela ocupação do domínio público 

municipal (subsolo) com tubos, condutas, cabos condutores e 

semelhantes relativas ao ano de 2015, no valor de €187 500,00, 

revogando, em consequência, a sentença recorrida, determinando a 

anulação da liquidação impugnada, e, ainda, determinando o pagamento 

das respetivas custas pelo Município de Chaves (taxas de justiça no 

valor de €612,00); -------------------------------------------------- 

ii) O sentido deste Acórdão, na esteira das decisões que têm sido 
tomadas pelo TCAN, acolhe a jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Justiça, praticamente pacífica nesta matéria, apontando para que o 

Município deverá reponderar a prática dos atos de liquidação de Taxas 

de Ocupação do Domínio Público, quando enquadradas à luz da Lei das 

Comunicações Eletrónicas. ------------------------------------------- 

À consideração do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ----- 

Chaves, 26 de julho de 2019. ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, ------------------------------------------------- 

Cristina Rodrigues -------------------------------------------------- 

Em Anexo: Acórdão do TCAN – Secção de Contencioso Tributário – Processo 

nº 158/17.0BEMDL. --------------------------------------------------- 

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

2019.07.29. --------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. REQUERIMENTO EM NOME DA COMISSÃO DE FESTAS DA SRA. DA ORADA DE 

SANTA CRUZ DA CASTANHEIRA. LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO A NORTE 

DO CAMPO DE FUTEBOL 11, POVOAÇÃO DE SANTA CRUZ DA CASTANHEIRA, 

FREGUESIA DE SANFINS, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO 039/GTF/2019. ------ 
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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 8395/19, datado de 

17-07-2019, em nome da Comissão de Festas da Sra. Da Orada de Santa 

Cruz da Castanheira, a qual solicita a autorização para o lançamento 

de fogo-de-artifício a Norte do Campo de Futebol 11, povoação de Santa 

Cruz da Castanheira, Freguesia de Sanfins, deste concelho.----------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia Dia 14/08/2019 -------------------------------------------------- 

 22:00 h – 22:15 h -------------------------------------------- 

Dia 15/08/2019 ------------------------------------------------------ 

 08:00 h – 12:00 h -------------------------------------------- 

Dia 16/08/2019 ------------------------------------------------------ 

 00:00 h – 22:00 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 4.1. – espaços Florestais e 

subcategoria 4.1.A – espaços 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 

António Vieira & Filhos Lda.” (Declaração em anexo).----------------- 

3. A zona de lançamento caracteriza-se por solo isento de vegetação 

e da análise da carta de perigosidade deparamo-nos com uma área de 

média perigosidade.------------------------------------------------- 

4. A zona envolvente ao local de lançamento caracteriza-se por área 

de média perigosidade.-----------------------------------------------  

5. 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 

António Vieira & Filhos Lda.” (Declaração em anexo).----------------- 

6. Segundo Torrinha (1946), foguete é uma peça de fogo de artifício, 

composta de diversas bombas presas à extremidade de uma cana (Torrinha, 
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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 a 160 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 aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos------------------------------------------------------------ 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------- 

Anexo:-------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;---------------------- 

 Declaração da firma “Pirotecnia António Vieira & Filhos 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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.07.22. --------------------------------------------------------

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

infra. ------------------------------------------------------------- 

Notifique-se a interessada do teor do presente despacho. ------------ 

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. REQUERIMENTO EM NOME DA COMISSÃO DE FESTAS DO SR. DOS PASSOS TRONCO. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO AO LADO DO LARGO DE SÃO MARTINHO, 

POVOAÇÃO DE TRONCO, FREGUESIA DE TRONCO, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO 

040/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 8441/19, datado de 

18-07-2019, em nome da Comissão de Festas do Sr. dos Passos Tronco, o 

qual solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício ao 
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lado do Largo de São Martinho, povoação de Tronco, Freguesia de Tronco, 

deste concelho.----------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 18/08/2019 ------------------------------------------------------ 

 08:00 h – 24:00 h--------------------------------------------- 

Dia 19/08/2019------------------------------------------------------ 

 00:00 h – 01:00 h--------------------------------------------- 

 23:30 h – 24:00 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.A – espaços agrícolas 

defendidos (RAN);--------------------------------------------------- 

2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Pereira Fogos de Artificio LDA.” (Declaração anexo ao presente 

requerimento);------------------------------------------------------ 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, caracteriza-se por 

área de lameiros com humidade, conferindo-lhe muito baixa perigosidade 

(carta em anexo);---------------------------------------------------- 

4. Na zona envolvente a perigosidade é Baixa sendo este 

caracterizado pela área do recinto da festa, área urbana e terrenos 

agrícolas devidamente cultivados. Refere-se ainda, que as bordas dos 

terrenos apresentam vegetação herbácea/arbustivas numa faixa de 

largura média de 1 metro;-------------------------------------------- 

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:------------------------------------------- 
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1. Remoção total da vegetação herbácea/arbustiva existente nas 

bordaduras dos terrenos numa faixa exterior de proteção de largura 

mínima não inferior a 320 metros, de acordo com o plano de segurança 

apresentado pelo fogueteiro;----------------------------------------- 

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), a qual se deve 

posicionar na Direção Nordeste a Sul da zona de lançamento;---------- 

3. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa;------ 

4. Abortar o lançamento do fogo de artifício na presença de ventos 

fortes;------------------------------------------------------------- 

5.  O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança, 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;-------------------- 

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

2019.07.22. --------------------------------------------------------

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

infra. ------------------------------------------------------------- 

Notifique-se a interessada do teor do presente despacho. ------------ 

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. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ELISEU CRISTIANO MARTINS GONÇALVES. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO SANTUÁRIO SRA. DAS ALMAS, POVOAÇÃO 

DE VILARELHO DA RAIA, FREGUESIA DE VILARELHO DA RAIA, DESTE CONCELHO.  

INFORMAÇÃO 042/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 8398/19, datado de 

18-07-2019, em nome do Sr. Eliseu Cristiano Martins Gonçalves o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no 

Santuário Sra. das Almas, povoação de Vilarelho da Raia, Freguesia de 

Vilarelho da Raia, deste concelho.----------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 17/08/2019------------------------------------------------------ 

 08:00 h – 24:00 h--------------------------------------------- 

Dia 18/08/2019------------------------------------------------------ 

 00:00 h – 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:---------- 



                                                                F. 263 

                                                                  _____________________ 
 

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:--------------------------------------------- 

7. 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).----------  

8. 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 “Piroctecnia 

Macedos, LDA.” (Declaração em anexo).-------------------------------- 

9. A zona de lançamento caracteriza-se por solo isento de vegetação 

e da análise da carta de perigosidade deparamo-nos com uma área de 

muito baixa perigosidade.-------------------------------------------- 

10. A zona envolvente ao local de lançamento caracteriza-se por área 

agrícola vinhas isentas de vegetação. A cerca de 90 metros, na direcção 

Sudeste, deparamo-nos com uma área agrícola de pousio ocupada por 

vegetação herbácea de altura média de 50 cm e densidade 

moderada/elevada. Da análise da carta de perigosidade deparamo-nos com 

uma área de muito baixa a baixa perigosidade. A cerca de 180 dista uma 

área de perigosidade média e a 270 perigosidade alta.---------------- 

11. 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 “Macedos 

Pirotecnia, LDA.” (Declaração em anexo).----------------------------- 

12. 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:------------------------------------------- 

6. 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, 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;---------------------------------------- 
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7. 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);------------------ 

8. Impedir o lançamento de foguetes ou balões de mecha acesa.-----  

9. Abortar o lançamento do fogo-de-artifício na presença de ventos 

fortes (superiores a 45 km/hora);------------------------------------ 

10. O operador de pirotecnia deverá assumir as condições de 

operacionalidade do lançamento do fogo, nomeadamente a distância de 

segurança aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos------------------------------------------------------------ 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)------------------------------------ 

Anexo:-------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “Macedos Piroctenica, 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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.07.22. --------------------------------------------------------

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

infra. ------------------------------------------------------------- 

Notifique-se a interessada do teor do presente despacho. ------------ 

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. REQUERIMENTO EM NOME DO DO SR. JOSÉ CARLOS CARNEIRO MATIAS. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NA POVOAÇÃO DE CANDO, FREGUESIA VALE 

DE ANTA DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO 051/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 8565/19, datado de 

22-07-2019, em nome do Sr. José Carlos Carneiro Matias, o qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício, Povoação de 

Cando, Freguesia Vale de Anta deste concelho.------------------------ 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 15/08/2019------------------------------------------------------ 

 08:00 – 24:00 h----------------------------------------------- 

Dia 16/08/2019------------------------------------------------------ 

 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 



                                                                F. 265 

                                                                  _____________________ 
 

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 – Parecer ------------------------------------------------------- 

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.A – espaços agrícolas 

defendidos (RAN);--------------------------------------------------- 

2. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Fábrica de Fogos de Artificio do Bombarral LDA.” (Declaração anexo 

ao presente requerimento);------------------------------------------- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, caracteriza-se por área 

agricola, conferindo-lhe muito baixa perigosidade (carta em anexo);-- 

4. Na zona envolvente a perigosidade é Muito Baixa sendo este 

caracterizado pela área do recinto da festa, área urbana e terrenos 

agrícolas;---------------------------------------------------------- 

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 a 120 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 aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos.----------------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------- 

Anexo:-------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “Fábrica de Fogos de Artificio do Bombarral 

LDA.”--------------------------------------------------------------- 
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 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;------------------- 

 Policia de Segurança Pública.---------------------------------- 

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

2019.07.25. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ANTÓNIO JOAQUIM PINTO DIAS. LANÇAMENTO 

DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO SANTUÁRIO DO SÃO CAETANO, POVOAÇÃO DE 

ERVEDEDO, FREGUESIA DE ERVEDEDO, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO 

052/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 8686/19, datado de 

25-07-2019, em nome do sr. António Joaquim Pinto Dias, a qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no Santuário do 

São Caetano, Povoação de Ervededo, Freguesia de Ervededo, deste 

concelho.----------------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 11/08/2019------------------------------------------------------ 

 07:00 – 13:00 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 – Parecer ------------------------------------------------------- 

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 5 – espaços 

Culturais e Naturais, na categoria 5.2 – espaços de usos 

diversificados;----------------------------------------------------- 
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2. O fogo de artifício requerido para esta festividade não produz 

recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, tecnicamente 

habilitado para este fim conforme declara a firma “PEREIRA-FOGOS DE 

ARTIFICIO, LDA.” (Declaração em anexo ao presente requerimento);----- 

3. A zona de lançamento do fogo de artifício, apresenta-se isenta 

de vegetação e com baixa perigosidade;------------------------------- 

4. Nos 50 metros envolventes a perigosidade é Média sendo este 

caracterizado pela área do santuário devidamente limpo. Na direcção 

Oeste a Noroeste, a 50 metros da zona de lançamento, deparamo-nos com 

área de mato de alta a muito alta perigosidade (planta em anexo);----  

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 numa faixa exterior 

de proteção de largura mínima não inferior a 75 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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.07.25. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. REQUERIMENTO EM NOME DA SRA. MARIA ADELAIDE SANTOS VAZ DE SOUSA. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO SANTUÁRIO DO SR. DOS AFLITOS, 
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POVOAÇÃO DE TRAVANCAS UNIÃO DE FREGUESIA DE TRAVANCAS E RORIZ DESTE 

CONCELHO. INFORMAÇÃO 053/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 8681/19, datado de 

24-07-2019, em nome da Sra. Maria Adelaide Santos Vaz de Sousa, a qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no 

Santuário do Sr. dos Aflitos, povoação de Travancas União de Freguesia 

de Travancas e Roriz deste concelho.--------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 24/08/2019------------------------------------------------------ 

 19:00 – 24:00 h----------------------------------------------- 

Dia 25/08/2019------------------------------------------------------ 

 08:00 – 24:00 h----------------------------------------------- 

Dia 26/08/2019------------------------------------------------------ 

 00:00 – 02:30 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 – Parecer ------------------------------------------------------- 

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local de lançamento, pelos Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

6. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 

Agrícolas e Florestais, na categoria 4.2.A – espaços agrícolas 

defendidos (RAN);--------------------------------------------------- 

7. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 

não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Pereira Fogos de Artificio LDA.” (Declaração anexo ao presente 

requerimento);------------------------------------------------------ 

8. A zona de lançamento do fogo de artifício apresenta baixa a muito 

baixa perigosidade;------------------------------------------------- 

9. Na zona envolvente, a perigosidade é baixa a muito baixa sendo 

este caracterizado por áreas agrícolas temporárias e de pousio.------ 

10. 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). 
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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 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);----------------------------------- 

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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.07.25. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto. -------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. TELMO FERREIRA DE MATOS. LANÇAMENTO DE 

FOGO-DE- ARTIFÍCIO NO LARGO DA FESTA, POVOAÇÃO DE DADIM, FREGUESIA DE 

CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO 054/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 8751/19, datado de 

25-07-2019, em nome do Sr. Telmo Ferreira de Matos, o qual solicita a 

autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no Largo da Festa, 

povoação de Dadim, Freguesia de Cimo de Vila da Castanheira, deste 

concelho.----------------------------------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 11/08/2019 ------------------------------------------------------ 

 00:00 h – 00:20 h -------------------------------------------- 

Dia 12/08/2019 ------------------------------------------------------ 

 00:00 h – 00:20 h -------------------------------------------- 

II – Fundamentação-------------------------------------------------- 
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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- Parecer-------------------------------------------------------- 

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. De acordo com a 

carta de perigosidade a área de lançamento insere-se na classe baixa 

(carta em anexo);---------------------------------------------------- 

2. A zona envolvente caracteriza-se por área agrícola: lameiros, 

souto e pousio. No limite das propriedades apresenta um cordão de 

árvores folhosas o qual no seu sub-coberto domina vegetação 

herbácea/arbustiva. Da análise da carta de perigosidade deparamo-nos, 

a cerca de 40 metros na Direção Sul, com uma área de Alta a Muito Alta 

perigosidade (carta 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 “A. M. Pirotécnica 

LDA.” (Declaração em anexo).----------------------------------------- 

4. 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 a 160 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.----- 
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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 aos espaços florestais, de forma a garantir a não ignição 

de fogos.----------------------------------------------------------- 

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------- 

Anexo:-------------------------------------------------------------- 

 Requerimento referido na informação supra;--------------------- 

 Declaração da firma “A. M. Pirotécnica 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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para efeitos de apreciação e 

deliberação quanto ao proposto na informação técnica infra. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ALCINO SILVA CUNHA. LANÇAMENTO DE FOGO-

DE- ARTIFÍCIO SANTUÁRIO DA SRA. DAS NECESSIDADES, POVOAÇÃO DE 

CASTELÕES, UNIÃO DE FREGUESIA DE CALVÃO E CASTELÕES DESTE CONCELHO. 

INFORMAÇÃO 055/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 8753/19, datado de 

26-07-2019, em nome do Sr. do Sr. Alcino Silva Cunha, a qual solicita 

a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício no Santuário da 

Sra. das Necessidades, Povoação de Castelões, União de Freguesia de 

Calvão e Castelões deste concelho.----------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 25/08/2019 ------------------------------------------------------ 

 08:00 – 24:00 h------------------------------------------------- 

Dia 26/08/2019------------------------------------------------------ 

 00:00 – 01:00 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.---------------------------  
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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- Parecer--------------------------------------------------------

Atendendo à planta apresentada pelo requerente, à declaração do 

fogueteiro e à avaliação do local de lançamento, pelos Serviços 

Municipais, informa-se:--------------------------------------------- 

11. O local de lançamento do fogo insere-se na classe 4 – espaços 
Agrícolas e Florestais, na categoria 4.3.A – espaços agro-florestais 

comuns;------------------------------------------------------------- 

12. O fogo de artifício e/ou foguetes requerido para esta festividade 
não produz recaída incandescente, sendo este lançado por técnicos, 

tecnicamente habilitado para este fim conforme declara a firma 

“Pereira Fogos de Artificio LDA.” (Declaração anexo ao presente 

requerimento);------------------------------------------------------ 

13. A zona de lançamento do fogo de artifício, caracteriza-se por área 
do santuário, conferindo-lhe baixa perigosidade;--------------------- 

14. Na zona envolvente ao santuário, na Direção Este a Noroeste, a 
perigosidade é Alta a Muito Alta sendo este caracterizado por área de 

matos;-------------------------------------------------------------- 

15. 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 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);------------------------------------ 

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

2019.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para efeitos de apreciação e 

deliberação quanto ao proposto na informação técnica infra. --------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

9. PROCEDIMENTO PÚBLICO CONCURSAL PARA ALIENAÇÃO/LOCAÇÃO DE LOTES 

NO “PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES” E “PLATAFORMA LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA”: RELATÓRIO DE ANÁLISE DA 5ª FASE DE 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS. --------------------------------------- 

Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

RELATÓRIO Nº 5 ------------------------------------------------------ 

1- No dia trinta do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas 09:00 

horas, no Gabinete do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade, arq. º Rodrigo Moreira, reuniu a Comissão responsável 

pela liderança e coordenação do procedimento supramencionado, 

constituída pelo 1º Vogal efetivo, Arq. Rodrigo Moreira (na ausência 

do Presidente), pelo 2º Vogal efetivo, Dra. Marcia Santos e pelo Vogal 

suplente, Engª. Cláudia Ferreira, tendo como coadjuvante e relatora a 

Arq.ª Carla Joana Rodrigues. ---------------------------------------- 

2- A reunião visou a realização das diligências inerentes à abertura 

e análise das propostas recebidas no âmbito da 5ª fase de candidaturas 

para adjudicação do direito de propriedade/locação de lotes integrados 

no “Parque de Atividades de Chaves” e “Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega”, que decorreu desde o dia 16-03-2019 

até ao dia 16-06-2019. ---------------------------------------------- 

3- De referir que não foi elaborado nenhum relatório relativo à 4ª 

fase de análise de candidaturas (que decorreu desde o dia 16 de 

dezembro de 2018 a 16 de março de 2019), uma vez que nesse período, a 

única candidatura que deu entrada (Sigmacometa- transportes 

unipessoal, lda. em 07-02-2019), reportava-se a uma Parcela de terreno 

que ainda não estava em hasta pública (inserida apenas em maio de 

2019), tendo por isso sido reconduzida para esta 5ª fase de análise. 

4- Posto isto, a reunião teve início com a apresentação do 

procedimento pelo 1º Vogal efetivo da Comissão, Arq. Rodrigo Moreira 

e com a identificação dos requerentes por ordem de entrada das 

respetivas propostas, a saber: -------------------------------------- 
Nº. Requerente Empresa Nº 

entrada 

Data 

entrada 

Pretensão Atividade a desenvolver 

1 Marta 

Alexandra 

Martins 

Fernandes 

(sócia 

gerente ) 

SIGMACOMETA-

TRANSPORTES 

UNIPESSOAL, 

LDA. 

1113 07.02.2019 Parcela A  

(6.879,075m2) 

Transportes 

rodoviários de 

mercadorias 

/Plataforma logística 

de armazenagem 

frigorífica, com 

parqueamento de 

camiões, escritórios e 

oficina  

2 José 

António 

Fernandes 

Junqueira 

(sócio 

gerente) 

BIOCASCA, 

LDA. 

5543 21.06.2019 Lote A9 do 

Loteamento do 

Parque de 

Atividades  

(6.490,35m2) 

Distribuição de 

equipamentos de 

climatização e 

transformação de 

resíduos agrícolas em 

biomassa 

3 Arnaldo 

Augusto 

Pereira 

Serafim 

AS METAIS – 

FABRICO E 

LACAGEM, 

LDA. 

6011 05.07.2019 Parcela E1 

(15.895,85m2) 

Fabricação de 

termolacagem, 

caixilharia de 

alumínio e fachadas 
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(sócio 

gerente) 

ventiladas em material 

compósito de alumínio. 

4 Camilo 

Vazquez 

Mosquera 

(sócio 

gerente) 

S.F.A.B.- 

SOCIEDADE DE 

FABRICO DE 

ADUBOS 

BIOLÓGICOS, 

LDA. 

6330 12.07.2019 Lote A5 do 

Loteamento do 

Parque de 

Atividades  

(3.271,31m2) 

Fabrico de adubos 

orgânicos biológicos 

5- Identificados os requerentes e respetiva pretensão, usou da 

palavra a coadjuvante da comissão, no sentido de informar os presentes 

do seguinte: -------------------------------------------------------- 

5.1- A empresa SIGMACOMETA-TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA., já tinha 

apresentado na 3ª fase, em 04 de dezembro de 2018, uma candidatura 

para aquisição do Lote 2 do Loteamento da Plataforma Logística, 

candidatura essa que a empresa, em 07 de fevereiro de 2019, solicitou 

que fosse reconduzida para a Parcela A do Parque Empresarial de 

Chaves14. ----------------------------------------------------------- 

5.2- Uma vez que essa Parcela A apenas foi inserida na lista de lotes 

que integram o presente processo público concursal, por deliberação 

do executivo municipal do dia 27 de maio de 2019, a análise da 

respetiva candidatura passou para esta 5ª fase de análise, que decorre 

desde o dia 16 de março de 2019. ------------------------------------ 

5.3- Relativamente às candidaturas nº 3 e nº 4, apresentadas, 

respetivamente, pelas empresas AS METAIS – FABRICO E LACAGEM, LDA. e 

S.F.A.B.- SOCIEDADE DE FABRICO DE ADUBOS BIOLÓGICOS, LDA., estas deram 

entrada nos serviços municipais durante o mês de julho, ou seja, 

aproximadamente 1 mês após findar o prazo estabelecido para término 

da 5ª fase de análises de candidaturas (16 de junho de 2019), pelo que 

colocou à consideração da Comissão, a eventual aceitação destas 

candidaturas nesta fase de análise. --------------------------------- 

6- Em resposta à questão, usou da palavra o 1º Vogal efetivo da 

Comissão, Arq. Rodrigo Moreira, o qual esclareceu que, analogamente 

ao que já tinha ocorrido na 3ª fase de análise das candidaturas, é 

entendimento da Comissão que a apreciação, mencionada no ponto 6 da 

Proposta nº 06/GAP/201815, constitui um prazo meramente ordenador e 

não imperativo, podendo o mesmo ser ajustado em função das 

necessidades, desde que devidamente fundamentado. ------------------- 

7- Por essa razão, uma vez que a não foi possível a Comissão 

analisar, até à data, nenhuma candidatura da 5ª fase, e uma vez que 

as candidaturas que deram entrada reportam-se todas elas a lotes 

distintos, não estando por isso em situação de concorrência entre si, 

considera-se que, para efeitos de economia processual, a inclusão 

destas 2 candidaturas, que deram entrada no mês de julho, não 

compromete o princípio de igualdade entre todas elas, pelo que poderão 

ser analisadas nesta fase. ------------------------------------------ 

8- Concordando a Comissão com este entendimento, a mesma promoveu a 

apreciação formal das 4 candidaturas, no que diz respeito à verificação 

da regularidade da instrução16, bem como no que diz respeito à 

                                                           
14 Parcela autonomizada no âmbito do processo de destaque aprovado em 

Reunião de Câmara do dia 14 de junho de 2018. ----------------------- 
15 Proposta que esteve na base da abertura do procedimento público 

concursal que está a decorrer, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de Chaves do dia 08 de fevereiro de 2018. ----------------- 
16 De acordo com o estipulado no artigo 11º (Instrução do processo de 

candidatura) do “Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do 

Parque de Atividades de Chaves”, em conjugação com a “Proposta nº 

06/GAP/2018, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves do dia 08 de fevereiro de 2018. ------------------------------ 
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compatibilidade do uso pretendido com as especificações dos alvarás 

dos loteamentos/parcelas onde tais pedidos recaem. ------------------ 

9- Para o efeito, usou da palavra a coadjuvante da Comissão no 

sentido de informar que, após ter efetuado uma análise prévia a todas 

as candidaturas rececionadas, detetou a falta pontual de documentos 

de natureza instrutória em algumas delas, os quais foram de imediato 

solicitados aos respetivos requerentes, via mensagem de correio 

eletrónica, e posteriormente anexados aos processos em causa. ------- 

10- Apenas a empresa SIGMACOMETA-TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA. não 

enviou até ao fim desta análise a Declaração relativa à situação 

contributiva da empresa perante a Segurança Social, comprometendo-se 

a apresenta-la no prazo de 15 dias. --------------------------------- 

11- No que diz respeito à compatibilidade da atividade a instalar 

com o uso previsto nas especificações dos alvarás dos 

loteamentos/parcelas onde tais pedidos recaem, a Comissão concluiu que 

todas as candidaturas se apresentam em conformidade com os usos 

permitidos, estando, por isso, em condições de serem admitidas e 

submetidas à respetiva análise substantiva dos projetos de 

investimento. ------------------------------------------------------ 
N Empresa Atividade CAE da empresa Lote/Parc

ela 

pretendid

a 

Uso 

definido 

para o 

Lote/Parcel

a 

Verificação de 

compatibilidad

e de uso 

1 SIGMACOMETA

-

TRANSPORTES 

UNIPESSOAL, 

LDA. 

 

 

Transportes 

rodoviários 

de 

mercadorias e 

plataforma 

logística de 

armazenagem 

frigorífica 

49410 – 

Transportes 

rodoviários de 

mercadorias (CAE 

principal) 

45320- Comércio a 

retalho de peças e 

acessórios para 

veículos 

automóveis; 

22112- 

Reconstrução de 

pneus; 

45200- Manutenção 

e reparação de 

veículos 

automóveis. 

Parcela A  

 

 

 

Serviços, 

armazém, 

indústria e 

comércio 

 

Compatível. 

2 BIOCASCA, 

LDA. 

 

 

 

Distribuição 

e montagem de 

equipamentos 

de 

climatização 

e 

transformação 

de resíduos 

agrícolas em 

biomassa 

 

Principal:  

32996-123 - Outras 

indústrias 

transformadoras 

diversas, n.e.; 

Secundário:  

43222-123 -  

Instalação de 

climatização.  

46740-123- 

Comércio por 

grosso de 

ferragens, 

ferramentas 

manuais e artigos 

para canalizações 

e aquecimento. 

Lote A9 

do 

Loteament

o do 

Parque de 

Atividade

s de 

Chaves 

Industrial 

 

Compatível. 

3 AS METAIS – 

FABRICO E 

LACAGEM, 

LDA. 

 

 

Fabricação de 

termolacagem, 

caixilharia 

de alumínio e 

fachadas 

ventiladas em 

material 

compósito de 

alumínio. 

 

25610 – Tratamento 

e revestimento de 

metais. 

25120 – fabricação 

de portas, janelas 

e elementos 

similares em metal 

Parcela 

E1  

 

Serviços, 

armazém, 

indústria e 

comércio 

 

Compatível. 
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4 S.F.A.B.- 

SOCIEDADE 

DE FABRICO 

DE ADUBOS 

BIOLÓGICOS, 

LDA. 

Fabrico de 

adubos 

orgânicos 

biológicos 

 

20151 – Fabricação 

de adubos químicos 

ou minerais e de 

compostos 

azotados. 

Lote A5 

do 

Loteament

o do 

Parque de 

Atividade

s de 

Chaves 

Industrial 

 

Compatível. 

 

12- Seguidamente, confirmada a correta instrução dos processos e a 

compatibilidade da atividade a desenvolver com o uso permitido para o 

local, a Comissão procedeu à análise de mérito das 4 candidaturas e à 

respetiva ponderação dos critérios de seleção em cada uma delas, em 

conformidade com o modelo de avaliação estipulado no artigo 13º do 

"Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do Parque de Atividades 

de Chaves”, em articulação com o Anexo III da já referida Proposta nº 

06/GAP/2018”. ------------------------------------------------------ 

13- Analisados todos os fatores a classificar e preenchida a 

respetiva grelha de aferição dos critérios de seleção, foram obtidas 

as seguintes pontuações, que resultaram na seguinte ordenação: ------ 
Candidatura  Lote pretendido Pontuação 

atribuída 

Nível de 

projeto 

candidatura nº3 

AS METAIS – FABRICO E LACAGEM, LDA. 

 

Parcela E1 do Parque 

Empresarial de Chaves 

 

16,18 

valores 

Muito Bom 

candidatura nº1 

SIGMACOMETA-TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA. 

Parcela A do Parque 

Empresarial de Chaves 

 

14,475 

valores 

Bom 

candidatura nº2 

BIOCASCA, LDA. 

Lote A9 do Loteamento 

do Parque de Atividades 

de Chaves 

13,00 

valores 

Médio 

candidaturas nº4 

S.F.A.B.- SOCIEDADE DE FABRICO DE ADUBOS 

BIOLÓGICOS, LDA. 

Lote A5 do Loteamento 

do Parque de Atividades 

de Chaves 

 

11,94 

valores 

Razoável 

14- Face às pontuações obtidas pelas candidaturas, a Comissão 

entendeu admitir todas elas, estando por isso em condições de lhes ser 

adjudicado o Lote/Parcela pretendido, sem prejuízo do que se refere 

no ponto seguinte. -------------------------------------------------- 

15- Após a análise dos documentos que se reportam aos aspetos 

ambientais das indústrias subjacentes às pretensões em causa, a 

Comissão entende registar neste Relatório, em forma de alerta 

preventivo, que o licenciamento das instalações das atividades 

industriais em causa, pelas autoridades competentes para o efeito, 

deverá acautelar o cumprimento de todas as normas técnicas e 

regulamentares aplicáveis, de forma a neutralizar qualquer impacte 

ambiental decorrente do seu funcionamento. -------------------------- 

16- Nada mais havendo a referir, e tendo por base o valor estabelecido 

para os lotes/parcelas em causa, constantes na Proposta nº 

06/GAP/2018”, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves do dia 08 de fevereiro de 2018, e com as deliberações de Câmara 

dos dias 04 de março de 2019 (integração do Lote A9 na lista de Lotes 

disponíveis) e 27 de maio de 2019 (integração da Parcela A e Parcela 

E1 na lista de lotes disponíveis), a Comissão deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------- 

16.1. Propor a adjudicação da Parcela E1 pelo valor de 15.895,85€, à 

empresa AS METAIS – FABRICO E LACAGEM LDA., representada pelo senhor 

Arnaldo Augusto Pereira Serafim, uma vez que a respetiva candidatura 

obteve a pontuação necessária para ser admitida, atingindo um nível 

de projeto “Muito Bom” (16,18 valores), salvaguardando, no entanto, a 

condição referida no ponto 14, relacionada com a necessidade de 

cumprimento de todas as regras de controlo ambiental que sejam 

aplicáveis à unidade industrial a instalar; ------------------------- 
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16.2. Propor a adjudicação da Parcela A pelo valor de 6.879,075€, à 

empresa SIGMACOMETA-TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA., representada pela 

Sra. Marta Alexandra Martins Fernandes, uma vez que a respetiva 

candidatura obteve a pontuação necessária para ser admitida, atingindo 

um nível de projeto “Bom” (14,475 valores), salvaguardando, no 

entanto, a condição referida no ponto 14, relacionada com a necessidade 

de cumprimento de todas as regras de controlo ambiental que sejam 

aplicáveis à unidade industrial a instalar; ------------------------- 

16.3. Alertar para o facto de que a proposta de adjudicação da Parcela 

A deverá ficar condicionada à apresentação da Declaração relativa à 

situação contributiva da empresa perante a Segurança Social, até à 

data da outorga da respetiva escritura; ----------------------------- 

16.4. Propor a adjudicação do Lote A9 do loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves, pelo valor de 6.490,35€, à empresa BIOCASCA, 

LDA., representada pelo senhor José António Fernandes Junqueira, uma 

vez que a respetiva candidatura obteve a pontuação necessária para ser 

admitida, atingindo um nível de projeto “Médio” (13,00 valores), 

salvaguardando, no entanto, a condição referida no ponto 14, 

relacionada com a necessidade de cumprimento de todas as regras de 

controlo ambiental que sejam aplicáveis à unidade industrial a 

instalar; ---------------------------------------------------------- 

16.5. Propor a adjudicação do Lote A5 do loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves, pelo valor de 3.271,31€, à empresa S.F.A.B. - 

SOCIEDADE DE FABRICO DE ADUBOS BIOLÓGICOS, LDA., representada pelo 

senhor Camilo Vazquez Mosquera, uma vez que a respetiva candidatura 

obteve a pontuação necessária para ser admitida, atingindo um nível 

de projeto “Razoável” (11,94 valores), salvaguardando, no entanto, a 

condição referida no ponto 14, relacionada com a necessidade de 

cumprimento de todas as regras de controlo ambiental que sejam 

aplicáveis à unidade industrial a instalar; ------------------------- 

16.6. Submeter o presente Relatório à próxima Reunião de Câmara 

Municipal, com vista à obtenção da competente deliberação de 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

16.7. Por fim, caso haja deliberação nos termos preconizados, adotar a 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

16.7.1. Proceder à notificação dos 4 requerentes sobre a deliberação 

tomada; ------------------------------------------------------------ 

16.7.2. Encaminhar os respetivos processos das 4 candidaturas para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, a fim deste encetar os 

procedimentos necessários à formalização dos respetivos Contrato-

promessa de Compra e Venda dos Lotes/Parcelas de terreno, em 

conformidade com o estipulado no artigo 15º do “Regulamento de 

Alienação e de Locação de Lotes do Parque de Atividades de Chaves”, 

com as devidas adaptações, em articulação com a “Proposta nº 

06/GAP/2018”, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves do dia 08 de fevereiro de 2018 e com as deliberações de Câmara 

dos dias 04 de março de 2019 (integração do Lote A9 na lista de Lotes 

disponíveis) e 27 de maio de 2019 (integração da Parcela A e Parcela 

E1 na lista de lotes disponíveis). ---------------------------------- 

Chaves, 30 de julho de 2019, --------------------------------------- 

O 1º Vogal efetivo, ------------------------------------------------- 

Arq. Rodrigo Moreira ------------------------------------------------ 

O 2º Vogal Efetivo -------------------------------------------------- 

Dra. Márcia Santos -------------------------------------------------- 

Vogal Suplente, ----------------------------------------------------- 

Eng. Cláudia Ferreira ----------------------------------------------- 

O coadjuvante da Comissão, ------------------------------------------ 
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Arq. Carla Joana Rodrigues ----------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 30.07.2019 -- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação 

quanto ao proposto neste documento. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com o teor do presente relatório. Proceda-se em conformidade com o 

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

 

 

10. VALORIZAÇÃO DO CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR DE SANTIAGO – 

CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES PARA CONTRATAÇÃO 

DAS AÇÕES COMUNS A REALIZAR NO ÂMBITO DA CANDIDATURA – INFORMAÇÃO DA 

DSC, DA DRA. ANDREIA GERALDES DE 29-07-2019. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa: ------------------------------------ 
1.1.1. Levar ao conhecimento do executivo municipal, para 

respetiva aprovação, o “Protocolo para Constituição de Agrupamento de 

Entidades Adjudicantes”, para contratação das ações comuns no âmbito 

da candidatura “Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho 

Português Interior de Santiago”, cujo documento segue em anexo; ----- 

1.1.2.  Obter deliberação para que, após constituído o referido 

Agrupamento, seja nomeado o Município de Vila Pouca de Aguiar como 

mandatário e lhe sejam delegadas as competências necessárias para 

promover e praticar todos os atos e procedimentos necessários 

correlacionados com os procedimentos concursais das ações comuns que 

dão execução à referida Candidatura. -------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ------------------------------ 

2.1 A candidatura n.º P054917 “Valorização do Caminho Português 

Interior de Santiago” foi submetida no dia 21/12/2017, pelo Município 

de Vila Pouca de Aguiar, enquanto chefe de fila do projeto, ao abrigo 

do “Programa Valorizar- Linha de Apoio à Valorização Turística do 

Interior” promovido pelo Turismo de Portugal I.P. ------------------- 

2.2 No âmbito deste projeto encontram-se envolvidos os Municípios de 

Castro Daire, Chaves, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, 

Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Viseu, que, de acordo com o constante 

no acordo de parceria celebrado no dia 30 de abril de 2018, se 

comprometeram a desenvolver um trabalho conjunto com vista à “promoção 

da requalificação, gestão e dinamização integrada do Caminho Português 

Interior de Santiago, a efetuar em estreita colaboração e cooperação 

pelos 8 municípios responsáveis pela gestão do território que este 

atravessa”. -------------------------------------------------------- 

2.3 O Município de Vila Pouca de Aguiar, enquanto responsável máximo 

do projeto, assumiu, no âmbito do acordo supra referido, a 

responsabilidade de coordenação geral da parceria e da operação, bem 

como as competências atribuídas pelos órgãos de gestão do Programa no 

âmbito da gestão económica e financeira da mesma. -------------------  

2.4 Aquando da submissão da candidatura, o investimento total 

proposto foi de 671.007,10€, elegível na sua totalidade, com um teto 

máximo de comparticipação de 400.000,00€. Este montante seria 

repartido entre despesas conjuntas, no valor de 132.300,00€ (a serem 

assumidas pelos 8 municípios envolvidos, em igual parte – 16.537,50€), 

e despesas individuais por município, num total global de 538.707,10€. 
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2.5 Entretanto, no decurso da análise/aprovação da candidatura, por 

parte do Turismo de Portugal I.P., foi considerado que algumas despesas 

candidatadas não reuniam condições de enquadramento de elegibilidade, 

o que se refletiu num corte efetivo de 12.200,00€ correspondentes a 

uma redução, por cada Município de 1.400,00€ nas despesas conjuntas e 

125,00€ nas despesas individuais. ----------------------------------- 

2.6 Tendo-se assumido que as ações consideradas não elegíveis, eram 

para excluir no âmbito da execução da candidatura, o valor global que 

agora prevalece, e que consta no acordo de colaboração celebrado entre 

o Município de Vila pouca de Aguiar e o Turismo de Portugal I.P. em 

10 de julho de 2018, é de 658.807,16€. ------------------------------ 

2.7 Com base nesta atualização do investimento total/elegível, as 

despesas a assumir pelo Município de Chaves traduzem-se agora no 

valor de 50.892,60 € (comparticipados com uma taxa de 60,72%, 

equivalente a 19.992,74€) dos quais 34.480,10€, correspondentes a 

despesas individuais e 16.412,50€ referentes a despesas conjuntas. -   

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 29.07.2019 ---- 

 

2.8 No âmbito desta repartição de despesas, e para execução do 

projeto na sua totalidade, está previsto que as “ações comuns/despesas 

conjuntas” sejam então realizadas através do lançamento de um único 

procedimento contratual pelo Município de Vila Pouca de Aguiar (após 

nomeação como representante do agrupamento de entidades adjudicantes), 

enquanto que as ações referentes às “ações/individuais/despesas por 

município” serão executadas individualmente sob a responsabilidade de 

cada um dos parceiros envolvidos. ----------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

3.1. Considerando que, a execução deste projeto (Caminho Português 
Interior de Santiago) se reveste de importância para os setores 

económicos e turísticos dos territórios que atravessa; -------------- 

3.2. Considerando que, para impulsionar todo este projeto, urge 

executar as despesas conjuntas relacionadas com a (i) “promoção e 

comunicação do CPIS”, com a (ii) “formação e capacitação dos recursos 

humanos responsáveis pelo acolhimento do turista-peregrino” e ainda 

com o (iii) “desenvolvimento de ferramentas e processos de gestão 

colaborativa do caminho”; -------------------------------------------  
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3.3. Considerando que se pretende que o procedimento relacionado com 
a realização de tais despesas seja lançado pelo Município de Vila 

Pouca de Aguiar, enquanto líder do projeto; ------------------------  

3.4. Considerando que, para o efeito, será necessário, de acordo com 
o previsto no artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 39 de janeiro, na sua redação mais 

atual, constituir um agrupamento de entidades adjudicantes onde conste 

a designação do referido município como representante/mandatário 

atribuindo-lhe as necessárias competências para promover e praticar 

todos os atos e procedimentos necessários ao lançamento do concurso;  

3.5. Considerando que, para o efeito, todos os municípios subscritores 
do projeto deverão aceitar as condições previstas no protocolo para 

constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes (apresentado em 

anexo) onde consta o respetivo regulamento de funcionamento; -------  

3.6. Considerando ainda que, os valores agora em causa, decorrentes 
da aprovação da candidatura por parte do Turismo de Portugal, não 

acarretam qualquer despesa adicional para os municípios envolvidos, 

antes pelo contrário, resultam num corte efetivo de despesas que 

inicialmente estariam previstas para execução. ----------------------  

3.7. Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz, que no caso de estar em concordância com o 

acima exposto, submeta o assunto à próxima reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: ------------ 

- Aprovar a minuta de Protocolo para a Constituição do Agrupamento de 

Entidades Adjudicantes, para contratação das ações comuns no âmbito 

da candidatura “Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho 

Português Interior de Santiago”, cujo documento segue em anexo à 

presente informação; ------------------------------------------------ 

- Autorizar a integração do Município de Chaves no referido Agrupamento 

de Entidades Adjudicantes, ao abrigo do artigo 39º do Código dos 

Contratos Públicos; ------------------------------------------------ 

- Autorizar que, após constituído o referido Agrupamento, este nomeie 

o Município de Vila Pouca de Aguiar como mandatário e que lhe sejam 

delegadas as competências necessárias para promover e praticar todos 

os atos e procedimentos necessários ao lançamento do procedimento 

concursal referente à execução das “ações comuns/despesas conjuntas”, 

nomeadamente na elaboração das peças de concurso e publicação de 

anúncio, prestação dos esclarecimentos que lhe forem solicitados, 

correção de erros, colmatação das omissões apontadas ao cadernos de 

encargos e receção e análise de todas as propostas apresentadas; ----  

- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga o 

referido protocolo. -------------------------------------------------  

À consideração Superior, ------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 29-07-

2019 ---------------------------------------------------------------

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que submeta o assunto a 

reunião de Câmara Municipal para que o órgão executivo delibere no 

seguinte sentido: --------------------------------------------------- 

 Aprovar a minuta de Protocolo para a Constituição do Agrupamento 

de Entidades Adjudicantes, para contratação das ações comuns no âmbito 

da candidatura “Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho 

Português Interior de Santiago”, cujo documento segue em anexo à 

presente informação; ---------------------------------------------- 
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 Autorizar a integração do Município de Chaves no referido 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes, ao abrigo do artigo 39º do 

Código dos Contratos Públicos; --------------------------------------

Autorizar que, após constituído o referido Agrupamento, este nomeie o 

Município de Vila Pouca de Aguiar como mandatário e que lhe sejam 

delegadas as competências necessárias para promover e praticar todos 

os atos e procedimentos necessários ao lançamento do procedimento 

concursal referente à execução das “ações comuns/despesas conjuntas”, 

nomeadamente na elaboração das peças de concurso e publicação de 

anúncio, prestação dos esclarecimentos que lhe forem solicitados, 

correção de erros, colmatação das omissões apontadas ao cadernos de 

encargos e receção e análise de todas as propostas apresentadas; ---- 

 Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga o 

referido protocolo. ------------------------------------------------- 

Á consideração do Sr. Presidente da Câmara, ------------------------ 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 30.07.2019 -- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. – FINANCIAMENTO DAS AÇÕES QUE INTEGRAM 

O PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E CULTURAL DA 

BACIA DO TÂMEGA PARA O PERÍODO DE 2018-2023 –– ADENDA AO PROTOCOLO - 

APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO – INFORMAÇÃO Nº 79/DSC/2019, DO ENGº PAULO 

VALOURA DE 30-07-2019. ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------------- 

1.1. Na sequência do concurso público lançado pelo Governo Português 

para a atribuição de captação de água, para a produção de energia 

hidroeléctrica e concepção, construção, exploração e conservação de 

obras públicas das respetivas infraestruturas hidráulicas dos 

aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, foi 

celebrado, no dia 30 de Junho de 2014, o respetivo contrato de 

Concessão, entre o Estado Português e a empresa Iberdrola Generación 

S.A.U., empresa adjudicatária deste concurso. ----------------------- 

1.2. No decurso do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 

projeto, foi emitida a respetiva Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), em 21 de junho de 2010, tendo o mesmo sido alvo de uma alteração, 

emitida em 24 de novembro de 2010. No âmbito desta alteração da DIA, 

a concretização do projeto ficou condicionada ao estabelecimento de 

um Plano de Ação com o objetivo de promover o desenvolvimento 

económico, social e cultural da bacia do Tâmega. A implementação das 

ações incluídas no referido Plano de Ação é concretizada através da 

formalização de protocolos de financiamento, a desenvolver com cada 

um dos Municípios afetados pelo projeto, de forma a permitir a 

transferência dos montantes acordados para a concretização das ações 

constantes do Plano de Ação. ---------------------------------------- 

1.3. A implementação deste Plano de Ação foi iniciado em 2015, através 

da outorga do respetivo Protocolo de Financiamento, no dia 30 de 

novembro de 2015, a vigorar para os anos 2015, 2016 e 2017, tendo ao 

mesmo vindo a ser incorporadas Adendas sucessivas, em 2016 e 2017, com 
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vista a incorporar os projetos a financiar nesses anos, 

respetivamente. ---------------------------------------------------- 

1.4. Já em 05 de junho de 2018, foi outorgado o Protocolo de 

Financiamento a vigorar para os anos 2018 a 2023, tendo no mesmo sido 

inscritas as ações a executar no ano de 2018. Face a integral execução 

das ações previstas para 2018, afigura-se como necessário a celebração 

de uma Adenda ao Protocolo, por forma a incorporar as ações a incluir 

no ano de 2019, matéria sobre a qual versa a presente informação. --- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Como já referido, a empresa Iberdrola Generación S.A.U. foi a 

empresa adjudicatária no concurso público lançado pelo Governo 

Português para a atribuição de captação de água, para a produção de 

energia hidroeléctrica e concepção, construção, exploração e 

conservação de obras públicas das respetivas infraestruturas 

hidráulicas dos aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e 

Daivões. ----------------------------------------------------------- 

2.2. No decurso do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, 

foi emitida, em 21 de julho de 2010 a respetiva Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), que com a alteração emitida em 24 de novembro de 

2010, condicionou a concretização do projeto ao estabelecimento de um 

Plano de Ação com o objetivo de promover o desenvolvimento económico, 

social e cultural da bacia do Tâmega (Condicionante 6 da DIA). ------ 

2.3. Para a elaboração do referido Plano de Ação contribuíram, para 

além da empresa concessionária (Iberdrola Generación S.A.U.), a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), 

a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e os Municípios abrangidos pelo 

empreendimento, entre os quais o Município de Chaves. --------------- 

2.4. No dia 10 de Janeiro de 2014, Sua Excelência o Ministro do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia homologou um Acordo 

relativo ao Plano de Ação previsto na DIA, subscrito pela Iberdrola 

Generación S.A.U., pelas Câmaras Municipais de Boticas, Chaves, 

Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. e Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, que determinou os princípios 

inerentes aos elementos a incluir no Plano de Ação previsto na DIA. 

2.5. No dia 30 de setembro de 2015, a Agência Portuguesa do Ambiente, 

enquanto Autoridade de AIA neste processo, aprovou formalmente o 

cumprimento da Condicionante 6 da DIA e, consequentemente, o respetivo 

Plano de Ação. ------------------------------------------------------ 

2.6. Na sequência da assinatura do supra referido Acordo, bem como 

dos contactos e negociações encetados pelas várias entidades 

envolvidas, ficou acordado que para efeitos de cumprimento da 

condicionante 6 da DIA, a Iberdrola Generación S.A.U. deveria encetar 

negociações bilaterais com cada um dos municípios envolvidos, no 

sentido de articular a seleção das ações propostas para integrar o 

Plano de Ação, negociações essas que têm vindo a ser feitas ao longo 

da vigência do Protocolo 2015-2017. --------------------------------- 

2.7. Nesta sequência, o Município de Chaves e a empresa Iberdrola 

Generación S.A.U. assinaram, em 30 de novembro de 2015, um protocolo 

de financiamento para formalizar a transferência dos montantes 

acordados para a concretização das ações constantes do Plano de Ação 

em causa. ----------------------------------------------------------- 

2.8. O Protocolo de Financiamento celebrado entre as partes em 2015, 

respeitante ao triénio 2015 – 2017, foi integralmente cumprido, tendo 

sido outorgado, na data de 05 de junho de 2019, um novo protocolo, a 

vigorar para o período 2018 – 2023, conforme deliberação da Câmara 
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Municipal de Chaves, datada de 01 de junho de 2018 (Informação/Proposta 

79/DSC/2018). ------------------------------------------------------ 

2.9. Executadas as ações previstas para 2018, num montante de 

372.333,33 euros, torna-se necessário proceder a uma Adenda ao 

referido Protocolo, por forma a incluir as ações previstas executar 

no decurso do ano de 2019, num montante igual ao das contrapartidas 

de 2018, ou seja 372.333,33 euros, dando desta forma cumprimento à 

Cláusula Sexta do Protocolo, quando prevê a aprovação anual das fichas 

relativas às contrapartidas e ações conjuntas a financiar no seu 

âmbito. ------------------------------------------------------------ 

2.10. Neste contexto, e após terem sido analisados os vários projetos 

de âmbito municipal, a executar no ano de 2019, foram elencados os 

seguintes projetos, a incluir no Plano de Ação, nas ações 

correspondentes ao ano de 2019: ------------------------------------- 

i) Requalificação da Rua da Romanzeira – Arcossó, com uma 

comparticipação Iberdrola Generación S.A.U. de 130.160,09 euros; ---- 

ii) Ecovia do Tâmega (2ª fase) - Restabelecimento da ciclovia Chaves-

Vidago, com uma comparticipação Iberdrola Generación S.A.U. de 

243.173,24 euros. --------------------------------------------------- 

2.11. Os referidos projetos foram colocados à consideração da empresa 

Iberdrola Generación S.A.U., sendo que os mesmos foram considerados 

enquadráveis nos objetivos subjacentes ao Plano de Ação. 

2.12. Neste sentido, consideram-se reunidas as condições necessárias 

para a formalizar a Adenda ao referido Protocolo, com vista a incluir 

as ações relativas a 2019, pelo que se torna necessário a sua aprovação 

e outorga por parte do Município de Chaves. ------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------------- 

i) Foi estabelecido um Protocolo de Financiamento para o período de 

2018-2023, onde constava as ações a desenvolver no decurso do ano de 

2018; -------------------------------------------------------------- 

ii) No referido Protocolo está previsto a integração de Adendas 

anuais por forma a incluir as ações a desenvolver em cada um dos anos; 

iii) Neste momento, existe a necessidade de se estabelecer uma Adenda 

ao Protocolo de Parceria por forma a incluir as ações a desenvolver 

no ano de 2019; ----------------------------------------------------- 

iv) As ações propostas, pelo Município de Chaves, para o ano de 2019 

mereceram a validação da empresa concessiónaria (Iberdrola Generación 

S.A.U.). ----------------------------------------------------------- 

Propõe-se que, superiormente seja verificada a referida Minuta Adenda 

ao Protocolo, bem como os projetos a incluir no ano de 2019, e que nos 

termos do previsto na alínea t) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, seja apresentada em reunião do Executivo 

Municipal com vista a deliberar sobre: ------------------------------ 

i) A aprovação da minuta de Adenda ao Protocolo de Financiamento 

das Ações que integram o Plano de Ação para o desenvolvimento 

Socioeconómico e cultural da Bacia do Tâmega para o período 2018-2023;  

ii) A aprovação das ações a incluir no referido Protocolo, para o 

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

iii) A legitimação do Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga 

da referida Adenda ao Protocolo de Financiamento, nos termos e 

condições da minuta apresenta em Anexo. ----------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 30-07-

2019 --------------------------------------------------------------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 
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Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no seguinte sentido: ------------ 

- Aprovar a minuta de Adenda ao Protocolo de Financiamento das Ações 

que integram o Plano de Ação para o desenvolvimento Socioeconómico e 

cultural da Bacia do Tâmega para o período 2018-2023; --------------- 

- Aprovar as ações a incluir no referido Protocolo, para o ano de 

2019; -------------------------------------------------------------- 

- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 

referida Adenda ao Protocolo de Financiamento. ---------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 

estratégia procedimental prevista na informação técnica. ------------ 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal ------------- 

 Compete à câmara municipal: --------------------------------------- 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, 

o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 

e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ DE 31.07.2019 -- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas e cinquenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

                                                           


