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Nº20 –  Reunião Ordinária da 

Câmara  Municipal de  Chaves  

Realizada no dia 2 de setembro 

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

Aos dois dias do mês de setembro 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. Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, 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 e dez minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de vinte e oito de agosto de dois mil 

e dezanove.--------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHOR JOÃO 

CARLOS ALVES NEVES. ------------------------------------------------- 

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

da Câmara, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos 

Alves Neves, 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. ------------------------------------------------------------- 

 

 

II - AUSÊNCIA DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, SENHORA ENG. PAULA 

FERNANDA DA MOTA CHAVES. -------------------------------------------- 

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

da Câmara, a Vereadora do Partido Socialista, Senhora Eng. Paula 

Fernanda da Mota Chaves, 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, ao Karaté Clube do Alto Tâmega 

pela conquista de 41 pódios em competições nacionais e internacionais, 

na época 2018/2019. ------------------------------------------------- 
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Destacou ainda a integração de 5 atletas nos trabalhos da Seleção 

Nacional e uma participação no Campeonato da Europa na Dinamarca, pela 

atleta Maria Barreira. ---------------------------------------------- 

Felicitou, ainda, todos os atletas pelo trabalho desenvolvido em prol 

do reconhecimento do Concelho e da região. -------------------------- 

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

nota que se realizou, no pretérito fim de semana, a sétima edição, da 

“Festa dos Povos”, evento que atraiu mais de 60 mil visitantes. ----- 

Foram, três dias, de muita animação e folia entre os Povos de “Aquae 

Flaviae”. ---------------------------------------------------------- 

O evento, contou com a participação, de centenas de figurantes, e 

decorreu nas alamedas do Tabolado e de Trajano, tendo como principal 

objetivo promover a cidade, o seu património e a sua gastronomia, 

apresentando para o efeito um programa cultural diversificado e 

temático. ---------------------------------------------------------- 

O evento foi organizado pelo Município de Chaves e pela EHATB – 

Empreendimentos hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso. ------------ 

c)  Programa televisivo da RTP – “Turismo Militar” - Sobre esta 

matéria, o Presidente da Câmara deu nota da realização, no pretérito 

dia 27 de agosto último, do programa televisivo “Turismo Militar”, que 

decorreu na cidade de Chaves, nos Jardins da Torre de Menagem do 

Castelo de Chaves. -------------------------------------------------- 

A iniciativa, da RTP, deu a conhecer a história militar do Concelho, 

numa promoção nacional que permitiu a divulgação do património 

histórico-militar. ------------------------------------------------- 

Chaves, possui um conjunto significativo de fortificações das quais 

se destacam a Torre de Menagem do Castelo de Chaves, o Forte de S. 

Francisco, o Forte de S. Neutel, o Castelo de Rio Livre e o Castelo 

de S. Estevão. ------------------------------------------------------ 

O programa “Turismo Militar” foi desenvolvido em parceria com o 

Ministério da Defesa. ----------------------------------------------- 

d)  Secretária de Estado da Defesa Nacional visita Chaves - Sobre esta 

matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, no próximo dia 04 de 

setembro, a Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto, 

visitará Chaves, no âmbito do Dia da Defesa Nacional. --------------- 

O programa oficial da visita, terá inicio às 10:00 horas, na Praça de 

Camões, onde estarão representados os três ramos das Forças Armadas.- 

 

 

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: ------------------------------------------------- 

- Escola de Lamadarcos: Sobre esta matéria, o Vereador do Partido 

Social Democrata, Arq. Carlos Penas, solicitou, junto do Presidente 

da Câmara, informação relacionada com a manifestação pública, ocorrida 

no dia de hoje, pela população de Lamadarcos, e relativa à alienação, 

mediante procedimento de Hasta Pública, da Escola de Lamadarcos. ---- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 
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1 – No âmbito do procedimento de hasta pública, para a alienação de 

antigas Escolas Primárias, agendado para as 10:30h, de hoje, parte da 

população de Lamadarcos, veio manifestar o seu descontentamento pela 

alienação da antiga escola primária da povoação de Lamadarcos. ------ 

2 – Sobre esta matéria, nunca foi solicitada, pela população, nenhuma 

reunião ou audiência, tendo apenas chegado à autarquia um abaixo 

assinado, com um conjunto de assinaturas, manifestando o seu desagrado 

pela alienação da escola e solicitando a manutenção da escola no 

domínio da freguesia, não contendo o mesmo, qualquer identificação ou 

contacto que permitisse interagir com os subscritores de tal 

documento.---------------------------------------------------------- 

3 – Neste contexto, foi solicitado às pessoas presentes, que 

constituíssem uma comissão/delegação que os representasse. ---------- 

4 – Sequencialmente, foi realizada uma reunião com os representantes 

ouvindo as suas pretensões e preocupações. -------------------------- 

5 – Assim, no sentido de permitir tratar sem condicionalismos a venda 

das escolas, foi determinada a suspensão da alienação da antiga Escola 

de Lamadarcos, assunto que será objeto de deliberação pelo Executivo 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

6 – Foi, ainda, solicitada, uma reunião com a Junta de Freguesia de 

Lamadarcos, no sentido de encontrar a melhor solução para o edifício 

em causa. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

os seguintes comentários: ------------------------------------------- 

1 - Já tinha manifestado estranheza, pela forma como a Freguesia de 

Lamadarcos, tinha proposto aos seus órgãos – Junta e Assembleia - a 

alienação da antiga Escola de Lamadarcos. --------------------------- 

2 – Quando o referido edifício, é propriedade do Município, e o mesmo 

estava comodatado, com uma Associação. ------------------------------ 

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

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

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

A intervenção da Junta de freguesia, não foi no sentido de alienar a 

escola, tanto mais que a mesma não pertence ao património da freguesia, 

mas sim, ao do Município, tem por intuito de auscultar os órgãos 

respetiva freguesia quanto ao destino a dar ao edifício e/ou a 

relevância comunitária do mesmo. ------------------------------------ 

 

 

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 abordado, verbalmente, os seguintes 

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

1 – Antiga Escola Primária de Lamadarcos – Sobre esta matéria, a 

Vereadora interveniente começou por se regozijar pela suspensão da 

venda em hasta pública, da antiga escola primária de Lamadarcos e pela 

criação de um canal de diálogo entre o Município e a população de 

Lamadarcos, tendo em vista um acordo que satisfaça todas as partes.-- 

Aproveitou, ainda a oportunidade para propor ao Executivo Municipal a 

suspensão da resolução do contrato de comodato entre o Município de 

Chaves e a Associação Recreativa Cultural e Desportiva “Rota dos 

Contrabandistas de Lamadarcos”. ------------------------------------- 

2 – Biblioteca Municipal – Sobre esta matéria, a Vereadora 

interveniente, solicitou, junto do Presidente da Câmara, informação 
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relacionada com a eventual utilização da biblioteca Municipal, para a 

apresentação de candidatos do Partido Socialista, bem como cópia do 

Regulamento de funcionamento da Biblioteca Municipal. --------------- 

Neste contexto, solicita esclarecimentos sobre a eventual utilização 

da Biblioteca Municipal, para a apresentação de candidatos do Partido 

Socialista, fora do horário de funcionamento da biblioteca municipal, 

e se a mesma se enquadra nesse regulamento e que exigências a mesma 

acarreta. ---------------------------------------------------------- 

3 – Festa dos Povos – Sobre esta matéria, a Vereadora interveniente, 

deu nota que, aguarda pelo relatório de avaliação do evento, elaborado 

pelos competentes serviços municipais. ------------------------------ 

Aproveitou a oportunidade para deixar duas notas, a saber: ---------- 

a) É sua opinião que, existe, por parte da população alguma confusão, 

sobre o que se está a celebrar, dizendo que é uma feira medieval outros 

uma feira romana. --------------------------------------------------- 

Deveria ser feita uma aposta, na própria comunidade local, de 

divulgação, para que os mesmos possam explicar, a quem nos visita, do 

que se trata a “Feira dos Povos” e o seu enquadramento histórico, para 

o efeito propôs a criação de um grupo de recriação história, à 

semelhança dos existentes em outros municípios, potenciando também uma 

maior participação e envolvimento da comunidade local no evento. --- 

b) É, sua, convicção que, para além, do atual local, de realização da 

feira – Alameda do Tabolado e Trajano -, a mesma deveria ser extensiva 

ao Centro Histórico de Chaves – Rua Direita, Rua do Olival e Rua de 

Santo António além do eixo Tabolado - Ponte Romana - Arrabalde -, 

desafiando os próprios comerciantes a aderir a esta iniciativa. ----- 

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

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

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

1 – A “Festa dos Povos”, é um evento, da iniciativa dos anteriores 

Executivos, e que tem vindo a crescer. ------------------------------ 

2 – É, verdade que, a ambição de um conjunto de pessoas, para que o 

evento possa ser estendido há algumas artérias da cidade, pressupõe a 

criação de alguns requisitos, nomeadamente, eventuais parcerias, 

requisitos financeiros, logísticos e ainda, cuidados com a própria 

identidade da feira. ------------------------------------------------ 

3 -  Se na presente data, o procedimento de Hasta Pública, da antiga 

escola primária de Lamadarcos, se encontra suspenso até se encontrar 

a melhor solução para o edifício, no que concerne à resolução do 

contrato de comodato entre o Município de Chaves e a Associação 

Recreativa Cultural e Desportiva “Rota dos Contrabandistas de 

Lamadarcos”, a decisão tomada pela Autarquia, é definitiva. --------- 

4 – Relativamente à apresentação de candidatos do Partido Socialista 

a mesma será num espaço adjacente à biblioteca municipal e não da 

própria Biblioteca Municipal. --------------------------------------- 

5 – Trata-se de um espaço adjacente, com vários tipos de utilização, 

nomeadamente, apresentações de livros, exposições, formações e outros 

eventos. ----------------------------------------------------------- 

6 – Houve, uma solicitação, por parte do Partido Socialista, para a 

utilização daquele espaço, para a apresentação de candidatos. ------- 

7 – A disponibilização de tal espaço, agora solicitado e autorizado 

para o Partido Socialista, está, também, disponível, para a utilização 

de outra força política que o solicite. ----------------------------- 

 

 

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

ANTÓNIO CHAVES DE MELO. --------------------------------------------- 
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Usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo abordado, verbalmente, o assunto 

relacionado com a resolução do contrato de comodato entre o Município 

de Chaves e a Associação Recreativa Cultural e Desportiva “Rota dos 

Contrabandistas de Lamadarcos”, e tecido os seguintes comentários, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

1 – É contra a alteração da resolução do contrato de comodato entre o 

Município de Chaves e a Associação Recreativa Cultural e Desportiva 

“Rota dos Contrabandistas de Lamadarcos”. --------------------------- 

2 – A Câmara quando celebrou com a retrocitada associação um contrato 

de comodato, o mesmo tinha uma finalidade, e a mesma não foi respeitada 

pela própria associação. -------------------------------------------- 

3 - A associação utilizou o edifício para outras finalidades não 

consagradas no contrato de comodato, o que corresponde a um abuso. -- 

4 – A Câmara não pode ser conivente com o uso, atual, que a própria 

associação, está a dar ao edifício em desrespeito pela deliberação 

havida. ------------------------------------------------------------ 

5 – A retrocitada associação, utilizava o edifício como café, sem o 

respetivo licenciamento municipal e sem o regime fiscal inerente. --- 

  

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

1.1. Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Chaves, realizada em 26 de agosto de 2019. ----------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI 

N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL; - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA CULTURA. PROPOSTA N.º 76/GAP/2019. ------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ---------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; ------------------------- 
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4. Considerando que no dia 30/01/2019, foi publicado, em Diário da 

República, o Decreto-Lei n.º 22/2019, que visa desenvolver o quadro 

de transferência de competências para os municípios no domínio da 

cultura; ----------------------------------------------------------- 

5. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, devem comunicar tal 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; -------------------------- 

6. Considerando que o Município já se manifestou indisponível 

relativamente à transferência da gestão, valorização e conservação 

patrimonial do único imóvel classificado do concelho – Castelo de 

Monforte, em ofício datado de 12/06/2018, remetido à Secretaria de 

Estado das Autarquias Locais, em virtude de considerar que a edilidade 

não detém as condições necessárias para assunção da gestão do imóvel, 

uma vez que essa transferência não contempla nenhuma dotação 

financeira que permitia a sua manutenção e conservação; ------------ 

7. Considerando que, após reflexão interna elaborada para o efeito, 

concluiu-se que a transferência, e consequente assunção, da 

competência em específico a transferir para o Município de Chaves, nos 

termos previstos no retromencionado diploma legal, comportam um ónus 

do ponto de vista financeiro e operacional, de muito difícil 

concretização, em face da realidade desta Autarquia Local, suscetível 

de comprometer o desenvolvimento e boa execução de tal competência. - 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2020 da competência no domínio da Cultura, DL nº22/2019, de 

30/01/2019. -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 30/09/2019, sob pena 

de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se 

considerar transferida para o Município de Chaves; ------------------ 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---- 

Chaves, 26 de agosto 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. ----------- 

 

 

2.2. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI 

N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL; - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL E DA SEGURANÇA DOS 

ALIMENTOS. PROPOSTA N.º 77/GAP/2019. ------------------------------- 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ----------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; ------------------------- 

4. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, devem comunicar tal 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; --------------------------- 

5. Considerando que no dia 30/01/2019, foi publicado, em Diário da 

República, o Decreto-Lei n.º 20/2019, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais nos 

domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos; -- 

6. Considerando que após reflexão interna elaborada para o efeito, 

concluiu-se que a transferência, e consequente assunção, da 

competência em específico a transferir para o Município de Chaves, nos 

termos previstos no retromencionado diploma legal, comportam uma 

incapacidade para despoletar os processos inerentes ao desenvolvimento 

e boa execução de tal competência, em face da existência de apenas um 

recurso humano qualificado na área em específico. ------------------ 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: - 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2020 da competência no domínio da Proteção e Saúde Animal e da 

segurança dos alimentos, DL nº20/2019, de 30/01/2019. --------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 30/09/2019, sob pena 

de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se 

considerar transferida para o Município de Chaves; ----------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --- 

Chaves, 26 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) --------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

 

 

2.3. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI 

N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL; - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA JUSTIÇA. PROPOSTA N.º 78/GAP/2019. ------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ---------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ----------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; -------------------------- 

4. Considerando que no dia 29/11/2018, foi publicado, em Diário da 

República, o Decreto-Lei n.º 101/2018, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

das entidades intermunicipais no domínio da justiça; ---------------- 

5. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, devem comunicar tal 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; -------------------------- 

6. Considerando que após reflexão interna elaborada para o efeito, 

concluiu-se que a transferência, e consequente assunção, da 

competência em específico a transferir para o Município de Chaves, nos 

termos previstos no retromencionado diploma legal, comportam um ónus, 

quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista operacional, 

de muito difícil concretização, em face da realidade desta Autarquia 

Local, suscetível de comprometer o desenvolvimento e boa execução de 

tal competência. ---------------------------------------------------- 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2020 da competência no domínio da Justiça, DL nº101/2018, de 

29/11/2018. -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------ 
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c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 30/09/2019, sob pena 

de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se 

considerar transferida para o Município de Chaves; ----------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --- 

Chaves, 26 de agosto 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. ----------- 

 

 

2.4. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS;- LEI N.º 

50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL;- EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO. PROPOSTA N.º 

79/GAP/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ---------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; ------------------------- 

4. Considerando que no dia 28/11/2018, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei nº. 100/2018, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio das Vias de Comunicação; ----------------------------------- 

5. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, devem comunicar tal 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; --------------------------- 

6. Considerando que após reflexão interna elaborada para o efeito, 

concluiu-se que a transferência, e consequente assunção, da 

competência em específico a transferir para o Município de Chaves, nos 

termos previstos no retromencionado diploma legal, comportam um ónus, 

quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista operacional, 

de muito difícil concretização, em face da realidade desta Autarquia 

Local, suscetível de comprometer o desenvolvimento e boa execução de 

tal competência. ---------------------------------------------------- 

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: - 
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a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2020 da competência no domínio das Vias de Comunicação, DL 

nº100/2018, de 28/11/2018. ----------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------ 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 30/09/2019, sob pena 

de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se 

considerar transferida para o Município de Chaves; ----------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --- 

Chaves, 26 de agosto 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. ----------- 

 

 
2.5. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI 

N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL; - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO. PROPOSTA N.º 80/GAP/2019. ------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ---------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ----------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; -------------------------- 

4. Considerando que no dia 30/01/2019, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei nº. 21/2019, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da Educação; ---------- 

5. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, devem comunicar tal 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; -------------------------- 

6. Considerando que, de acordo os termos do disposto do nº1, do 

artigo 69º, do D.L. nº. 21/2019, de 30 de janeiro, o município se 
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pronunciou desfavoravelmente relativamente ao projeto de mapas que 

definiam os montantes financeiros associados ao exercício anual das 

competências transferidas no domínio da educação, pelo facto dos 

mesmos se manifestarem insuficientes para fazer face aos encargos com 

a competência em específico e para concretizar os investimentos 

necessários que traduzam uma melhoria da oferta educativa do concelho; 

7. Considerando que após reflexão interna elaborada para o efeito, 

concluiu-se que a transferência, e consequente assunção, da 

competência em específico a transferir para o Município de Chaves, nos 

termos previstos no retromencionado diploma legal, comportam um ónus, 

quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista operacional, 

de muito difícil concretização, em face da realidade desta Autarquia 

Local, suscetível de comprometer o desenvolvimento e boa execução de 

tal competência. --------------------------------------------------- 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: - 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2020 da competência no domínio da educação, DL nº21/2019, de 

30/01/2019. -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 30/09/2019, sob pena 

de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se 

considerar transferida para o Município de Chaves; ------------------ 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --- 

Chaves, 26 de agosto 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. ----------- 

 

 

2.6. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI 

N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL; - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA 

COMPETÊNCIA NO DOMÍNIO DAS ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. 

PROPOSTA N.º 81/GAP/2019. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ----------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 
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admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ----------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; ------------------------- 

4. Considerando que no dia 29/11/2018, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei nº. 104/2018, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio das Estruturas de Atendimento ao Cidadão; ------------------ 

5. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, devem comunicar tal 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; -------------------------- 

6. Considerando que após reflexão interna elaborada para o efeito, 

concluiu-se que a transferência, e consequente assunção, da 

competência em específico a transferir para o Município de Chaves, nos 

termos previstos no retromencionado diploma legal, comportam um ónus, 

quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista operacional, 

de muito difícil concretização, em face da realidade desta Autarquia 

Local, suscetível de comprometer o desenvolvimento e boa execução de 

tal competência. --------------------------------------------------- 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: - 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2020 da competência no domínio das Estruturas de Atendimento ao 

Cidadão, DL nº104/2018, de 29/11/2018. ------------------------------ 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 30/09/2019, sob pena 

de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se 

considerar transferida para o Município de Chaves; ----------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --- 

Chaves, 27 de agosto de 2019 ----------------------------------------

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

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

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: ------------------------------------------------ 
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“Em coerência com o que tinha sido a sua posição anterior sobre a 

matéria, a sua posição é de abstenção.”. ---------------------------- 

 

 

2.7. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI 

N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL;- EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIA NO DOMÍNIO DA SAÚDE NO ANO DE 2019. PROPOSTA N.º 

82/GAP/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ---------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; ------------------------- 

4. Considerando que no dia 30/01/2019, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei nº. 23/2019, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da saúde; ------------- 

5. Considerando que, o nº 2 do artigo 28º do retrocitado diploma, 

estabelece que os municípios e as entidades intermunicipais que não 

pretendam a transferência das competências no ano de 2019 comunicam 

esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), após prévia 

deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após 

a publicação do despacho referido no n.º 3 do artigo 25.º; --------- 

6. Considerando que, tendo sido publicado, no dia 19 de julho, o 

Despacho n.º 6541-B/2019 (II Suplemento ao Diário da República n.º 

137, 2.ª série), relativo ao mapa de encargos anuais com as 

competências descentralizadas no setor da saúde, deve o município 

comunicar à Direção-Geral das Autarquias Locais a não aceitação do 

exercício de competências no ano de 2019, até ao dia 17 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; -------------------------- 

7. Considerando que, nos termos do nº.1 do artigo 25º do Decreto-

Lei nº23/2019, de 30 de janeiro, no que diz respeito à concretização 

da descentralização de competências no domínio da Saúde, veio o 

município de Chaves, em 07/03/2018, de acordo o nº2 do artigo 25º do 

retrocitado diploma, manifestar a sua não concordância relativamente 

ao projeto de mapa de montantes do Fundo de Financiamento da 

Descentralização associado ao exercício anual das competências a 

transferir, em virtude de ter considerado que os montantes associados 

aos custos logísticos, não repercutiam de forma fidedigna os gastos 

atuais com as componentes identificadas, nem correspondiam ao montante 

financeiro mínimo que permita concretizar investimentos necessários 

que traduzam uma verdadeira melhoria dos serviços prestados 

atualmente; -------------------------------------------------------- 



                                                                F. 112 

                                                                  _____________________ 
 

8. Considerando que, após reflexão interna elaborada para o efeito 

e após análise técnica dos mapas finais de montantes do Fundo de 

Financiamento da Descentralização, concluiu-se que a transferência, e 

consequente assunção, da competência em específico a transferir para 

o Município de Chaves, nos termos previstos no retromencionado diploma 

legal, comportam um ónus do ponto de vista financeiro e do ponto de 

vista operacional, de muito difícil concretização, em face da 

realidade desta Autarquia Local, suscetível de comprometer o 

desenvolvimento e boa execução de tal competência; ------------------ 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: - 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2019 da competência no domínio da Saúde, DL nº21/2019, de 

30/01/2019. -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 17/09/2019, sob pena 

de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se 

considerar transferida para o Município de Chaves; ----------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --- 

Chaves, 27 de agosto 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. ----------- 

 

 

2.8. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI 

N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL; - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIA NO DOMÍNIO DA SAÚDE NO ANO DE 2020. PROPOSTA N.º 

83/GAP/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ---------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem caráter universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021; ---------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 
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descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; -------------------------- 

4. Considerando que no dia 30/01/2019, foi publicado em Diário da 

República, o Decreto-Lei nº. 23/2019, que visa a concretização do 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da saúde; -------------- 

5. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 

28 de junho, determina que as autarquias locais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, devem comunicar tal 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; -------------------------- 

6. Considerando que, nos termos do nº.1 do artigo 25º do Decreto-

Lei nº23/2019, de 30 de janeiro, no que diz respeito à concretização 

da descentralização de competências no domínio da Saúde, veio o 

município de Chaves, em 07/03/2018, de acordo o nº2 do artigo 25º do 

retrocitado diploma, manifestar a sua não concordância relativamente 

ao projeto de mapa de montantes do Fundo de Financiamento da 

Descentralização associado ao exercício anual das competências a 

transferir, em virtude de ter considerado que os montantes associados 

aos custos logísticos, não repercutiam de forma fidedigna os gastos 

atuais com as componentes identificadas, nem correspondiam ao montante 

financeiro mínimo que permita concretizar investimentos necessários 

que traduzam uma verdadeira melhoria dos serviços prestados 

atualmente; -------------------------------------------------------- 

7. Considerando que, após reflexão interna elaborada para o efeito 

e após análise técnica dos mapas finais de montantes do Fundo de 

Financiamento da Descentralização, concluiu-se que a transferência, e 

consequente assunção, da competência em específico a transferir para 

o Município de Chaves, nos termos previstos no retromencionado diploma 

legal, comportam um ónus do ponto de vista financeiro e do ponto de 

vista operacional, de muito difícil concretização, em face da 

realidade desta Autarquia Local, suscetível de comprometer o 

desenvolvimento e boa execução de tal competência; ----------------- 

II – Da proposta --------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: - 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência no ano 

de 2020 da competência no domínio da Saúde, DL nº21/2019, de 

30/01/2019. -------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------ 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL no dia 30/09/2019, sob pena 

de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), se 

considerar transferida para o Município de Chaves; ----------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação 

que vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos 

no artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---- 

Chaves, 27 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) --------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

 

 

2.9. REGULAMENTO DE LIMPEZA URBANA E HIGIENE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CHAVES. APROVAÇÃO DEFINITIVA. PROPOSTA N.º 84/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 22/04/2019, veio a ser adotada 

deliberação, pelo órgão executivo camarário, consubstanciada na 

aprovação do Projeto de Regulamento de Limpeza Urbana e Higiene Pública 

do Município de Chaves; --------------------------------------------- 

2. Considerando que tal instrumento regulamentar visa conseguir como 

objetivo a criação de um conjunto de regras disciplinadoras, em matéria 

de higiene e limpeza urbanas, visando, sobretudo, despertar mudanças 

de atitudes e comportamentos cívicos, por parte dos cidadãos, 

relativamente à higiene pública, designadamente, o asseio e limpeza 

de arruamentos, passeios e outros espaços públicos, garantindo a boa 

conservação e imagem dos mesmos, bem como a salubridade e saúdes 

públicas; ---------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, no estrito cumprimento das disposições 

combinadas previstas no nº3 e nº4, do art. 100º e art. 101º do CPA, o 

aludido Projeto de Regulamento foi submetido a consulta pública, pelo 

período de 30 dias, em vista à apresentação, por parte dos interessados 

de sugestões e ou observações tendentes à melhoria das soluções nele 

consagradas; ------------------------------------------------------- 

4. Considerando que tal Projeto de Regulamento não recebeu de 

qualquer entidade ou cidadão, durante este período, sugestões de 

alteração; --------------------------------------------------------- 

5. Considerando que houve necessidade de elaborar pequenos 

ajustamentos ao clausulado do Regulamento, no sentido de permitir um 

melhor aperfeiçoamento da redação conferida às disposições nele 

incorporadas, sendo certo que, tais modificações, não comprometem 

substancialmente a filosofia perfilhada pelo Regulamento, sugestões, 

essas, que se encontram, devidamente, destacadas a negrito no texto 

final do Projeto de Regulamento em causa e cujo teor integral se anexa 

à presente Proposta; ------------------------------------------------ 

6. Considerando que estão, assim, reunidos, do ponto de vista 

procedimental, todos os requisitos legalmente exigidos para a ulterior 

aprovação definitiva, por parte do órgão executivo camarário, do 

Projeto de Regulamento em causa; ------------------------------------ 

7. Considerando, ainda, que, ao abrigo das disposições combinadas 

previstas no art. 241º da CRP, na alínea g), do nº1, do art. 25º e 

alínea k), do nº1, do art. 33º, todos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, e ainda no DL nº 48/96, de 15 de maio, com as 

alterações introduzidas pelo DL nº 10/2015, de 16 de janeiro, compete 

à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal os projetos de regulamentos externos do Município; -------- 

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

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

adote deliberação no sentido de: ------------------------------------ 

a) Aprovar, agora, definitivamente, o Projeto do Regulamento de 

Limpeza Urbana e Higiene Pública do Município de Chaves, de acordo com 

o disposto na alínea K), do nº1, do art. 33º do Anexo I, da Lei nº 
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75/2013, de 12 de setembro, conforme documento cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se 

anexa à presente Proposta; ------------------------------------------ 

b) Sequencialmente, alcançado tal desiderato referido na alínea 

anterior, deverá o Projeto de Regulamento ser agendado 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 art. 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------- 

c) Por último, que se proceda à publicação do referido Regulamento 

de Limpeza Urbana e Higiene Pública do Município de Chaves, 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 art.139º do Código do Procedimento 

Administrativo e art. 56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: - O referido Projeto de Regulamento. ---------------------- 

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

PROJECTO DE REGULAMENTO DE LIMPEZA URBANA E HIGIENE PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CHAVES ------------------------------------------------- 

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

A Constituição da República Portuguesa e a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem consagram o direito a um ambiente sadio e equilibrado 

como um dos direitos fundamentais do Homem tornando necessária a 

adoção, neste contexto, de medidas que visem a proteção dos espaços 

públicos, designadamente, em matéria de salubridade e higiene. ------ 

É atribuição geral dos Municípios, conforme dispõe o n.º 1 do artigo 

23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias. -------------------------------------- 

Nos termos do disposto nas alíneas g) e k) do n. º2 do artigo 23.º do 

retromencionado diploma legal, os Municípios dispõem, igualmente, de 

atribuições nas áreas da Saúde e do Ambiente. ----------------------- 

Sendo certo que, compete à Câmara Municipal, o planeamento, a gestão 

de equipamentos e a realização de investimentos nos sistemas 

municipais de limpeza pública, cabendo-lhe, igualmente, por força do 

disposto na alínea qq), do n.º 1, do artigo 33º, do anexo I, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, administrar o domínio público 

municipal. --------------------------------------------------------- 

Por sua vez, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia externa 

do município, conforme decorre, expressamente, da alínea g), do n.º 

1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.- 

Assim, ao abrigo das atribuições e competências municipais, acima 

referidas, o presente Regulamento contempla um conjunto de regras a 

observar em matéria de higiene e limpeza urbanas, visando, sobretudo, 

despertar mudanças de atitudes e comportamentos cívicos, por parte dos 

cidadãos, relativamente à higiene pública, designadamente, o asseio e 

limpeza dos arruamentos, passeios e outros espaços públicos, 

garantindo a boa conservação e imagem dos mesmos, bem com a salubridade 

e saúde públicas. --------------------------------------------------- 
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Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais 

pelos artigos 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, 

nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 

k) do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, o órgão executivo municipal em sede de sua reunião 

extraordinária do dia 22 de abril de 2019, deliberou aprovar o seguinte 

projeto de regulamento: --------------------------------------------- 

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

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

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

Lei Habilitante ----------------------------------------------------- 

O presente regulamento é aprovado ao abrigo do disposto da alínea k) 

do n.º 2 do artigo 23.º, da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do anexo I, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea i), do artigo 14.º e do 

artigo 21.º ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, bem como do 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, todos na sua redação atual. 

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

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

1. O presente regulamento estabelece as regras e condições relativas 

à limpeza e higiene pública, as quais compreendem um conjunto de ações 

de limpeza e remoção de sujidades e resíduos das vias e outros espaços 

públicos, através: -------------------------------------------------- 

a)  Da varredura, lavagem e eventual desinfeção de arruamentos, 

passeios e outros espaços públicos; --------------------------------- 

b) Despejo, lavagem e desinfeção e manutenção de papeleiras; ----- 

c) Corte de ervas e monda química; ------------------------------- 

d) Limpeza de sarjetas; ------------------------------------------ 

e) Remoção de cartazes ou outra publicidade indevidamente colocada 

e locais que tenham grafitis. --------------------------------------- 

2. São, ainda, definidas as regras e condições necessárias para a 

realização das atribuições em matéria de limpeza e higiene urbana, nas 

seguintes competências: --------------------------------------------- 

a) A limpeza dos passeios, arruamentos, pracetas, logradouros e 

demais espaços públicos, incluindo a limpeza de valetas, de sarjetas, 

dos sumidouros e do corte de ervas; --------------------------------- 

b) A recolha dos resíduos depositados nas papeleiras e outros 

recipientes com finalidades idênticas, colocados em espaços públicos.-  

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

Limpeza e Higiene Urbana -------------------------------------------- 

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

Espaços públicos, terrenos do domínio municipal e equipamentos de uso 

coletivo ----------------------------------------------------------- 

Em todos os espaços públicos, nomeadamente, ruas, passeios, praças, 

jardins, terrenos do domínio municipal e equipamentos de uso coletivo 

do Município de Chaves é proibido: ---------------------------------- 

a) Lançar os resíduos resultantes da limpeza de edifícios ou 

frações; ----------------------------------------------------------- 

b) Lançar para o chão qualquer resíduo, nomeadamente papéis, latas, 

vidros, restos de alimentos, beatas de cigarros e outros resíduos que 

contribuam para a poluição visual ou comprometam a segurança e 

salubridade públicas; ----------------------------------------------- 

c) Lançar ou abandonar objetos cortantes ou perfurantes; --------- 

d) Deixar de limpar resíduos, sólidos ou líquidos, derramados em 

virtude de operações de carga e/ou descarga, transporte e circulação 

de veículos; -------------------------------------------------------- 
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e) Colocar resíduos urbanos de grandes dimensões ou que não resultem 

da fruição da via publica no interior das papeleiras; --------------- 

f) Lançar ou deixar escorrer águas residuais sempre que tal possa 

resultar na sua estagnação ou lameiro; ------------------------------ 

g) Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer objetos, águas 

residuais, lubrificantes, óleo de fritos, líquidos de limpeza ou 

qualquer outro resíduo previsto no presente regulamento; ------------ 

h) Efetuar despejos ou deixar escorrer excrementos de animais para 

espaços públicos ou para coletores de águas pluviais; --------------- 

i) Ferrar, limpar, sangrar animais ou fazer-lhes curativos que não 

apresentem caráter de urgência; ------------------------------------- 

j) Matar, depenar, pelar ou chamuscar animais; ------------------- 

k) Defecar, urinar, cuspir ou, de qualquer modo, conspurcar a via 

pública; ----------------------------------------------------------- 

l) Fazer fogueiras ou queimar resíduos ou produtos que produzam 

fumos ou maus cheiros, salvo nas situações devidamente autorizadas e 

desde que se protejam devidamente os pavimentos, não podendo, contudo, 

fazê-lo sobre pavimentos asfaltados, próximo de árvores ou de outros 

materiais facilmente inflamáveis; ----------------------------------- 

m) Colocar estendais por forma a causar incómodos para o trânsito 

de pessoas e bens ou a provocar escorrências para a via pública; ---- 

n) Lançar papéis ou folhetos de publicidade e propaganda; -------- 

o) Deixar de limpar os espaços ocupados por esplanadas e quiosques, 

sendo os titulares pela sua exploração obrigados a colocar e manter 

limpos os recipientes de lixo e cinzeiros em número suficiente e 

distribuídos para fácil utilização dos clientes; -------------------- 

p) Lavar, reparar, pintar ou lubrificar veículos nos espaços 

públicos; ---------------------------------------------------------- 

q) Conspurcar as vias de circulação por falta de lavagem de rodados 

de veículos de transporte de cargas, mercadorias ou resíduos; ------- 

r) Abandonar animais mortos ou parte deles; ---------------------- 

s) Deixar de remover dos espaços públicos os dejetos de animais de 

estimação pelos seus detentores e a sua não colocação nos recipientes 

próprios; ---------------------------------------------------------- 

t) Desrespeitar a sinalização de proibição de passeio de animais de 

estimação nos espaços públicos; ------------------------------------- 

u) Despejar qualquer tipo de resíduos urbanos fora dos contentores 

a eles destinados, na via pública ou noutros locais não adequados; -- 

v) Colocar nos equipamentos de deposição, que não os indicados, 

quaisquer resíduos líquidos ou liquefeitos ou outro tipo de resíduos 

que não o indicado para aquele equipamento; ------------------------- 

w) A colocação de pilhas e acumuladores usados, medicamentos fora 

de uso nos equipamentos destinados a resíduos urbanos; -------------- 

x) A colocação de resíduos nos equipamentos de deposição sempre que 

o mesmo se encontre com a capacidade esgotada e não seja possível 

recorrer a outro equipamento próximo, ou por falta temporária de 

equipamento de deposição, devido a extravio, dano ou outro motivo, 

devendo, nestes casos, o utilizador reter os resíduos no seu local de 

produção; ---------------------------------------------------------- 

y) Revolver os resíduos colocados nos contentores, dispersá-los na 

via publica ou retirá-los, no todo ou em parte; --------------------- 

z) Abandonar em qualquer área do município, resíduos tóxicos ou 

perigosos, resíduos hospitalares e resíduos sólidos industriais; ---- 

aa)  Furtar, destruir ou danificar total ou parcialmente os 

equipamentos colocados à disposição da população para depositar os 

resíduos; ---------------------------------------------------------- 
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bb) Colocar nos equipamentos de deposição folhas, arbustos, restos 

de árvores, relva ou qualquer outro resíduo verde urbano; ----------- 

cc) Outras ações que resultem na sujidade ou em situações de 

insalubridade das vias ou outros espaços públicos.  ----------------- 

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

Limpeza e higiene dos espaços privados ------------------------------ 

Nos espaços privados é proibida a prática dos seguintes atos: ------- 

a) Sacudir tapetes, toalhas, carpetes, passadeiras e quaisquer 

utensílios para a via pública ou espaços privados de terceiros; ----- 

b) Regar vasos e plantas em varandas e escadas de modo que as águas 

caiam para a via pública ou espaços privados de terceiros; ---------- 

c) Lavar varandas e escadas, permitindo que as águas escoem para a 

via pública ou espaços privados de terceiros; ----------------------- 

d) Pendurar roupas, aparelhos de ar condicionado ou quaisquer 

objetos molhados de modo a provocar pingantes na via pública; ------- 

e) Lavar fachadas de habitações unifamiliares, com água corrente, 

entre as 10h e as 21h desde que esta invada espaços públicos ou 

privados de terceiros. ---------------------------------------------- 

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

Espaços e terrenos do domínio privado confinantes com a via pública - 

1. Nos espaços e terrenos do domínio privado confinantes com a via 

pública, é proibida a prática de atos que prejudiquem a limpeza e 

higiene de tais espaços, nomeadamente: ------------------------------ 

a) Criar estrumeiras que exalem maus cheiros e prejudiquem a limpeza e 
higiene dos locais; ------------------------------------------------- 

b) Manter fossas a céu aberto, bem como colocar tubagem que permita o 
escoamento dos materiais neles retidos; ----------------------------- 

c) Criar ou manter vazadouros; -------------------------------------- 
d) Manter instalações de alojamento de animais domésticos ou de 

criação, incluindo as aves, sem que seja assegurada a sua limpeza, bem 

como a não produção de maus cheiros e de escorrências, prejudicando a 

salubridade do local e das zonas envolventes ou constituindo prejuízo 

para os moradores vizinhos; ----------------------------------------- 

e) Efetuar despejos de excrementos de animais, bem como permitir a 
escorrência dos mesmos para terrenos e outros espaços contíguos, sejam 

públicos ou privados; ----------------------------------------------- 

f) Manter nos terrenos ou logradouros dos prédios árvores, arbustos, 
silvados, sebes ou resíduos de qualquer espécie, que possam constituir 

risco de incêndio ou perigo para a saúde pública; ------------------- 

g) Manter árvores, arbustos, silvados e sebes pendentes sobre a via 
pública, que de alguma forma prejudiquem a passagem de pessoas e 

veículos, impeçam a limpeza urbana ou a luminosidade proveniente dos 

candeeiros de iluminação pública; ----------------------------------- 

h) Manter árvores, arbustos, silvados e sebes sobre os terrenos 

vizinhos sempre que tal represente qualquer perigo para a saúde 

pública, para o ambiente, para pessoas e bens ou possa constituir 

risco de incêndio. -------------------------------------------------- 

2. Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que 

a qualquer título detenham terrenos não edificados, logradouros, 

prédios ou outros espaços privados são obrigados a mantê-los limpos e 

em condições de salubridade, sem resíduos de espécie alguma, de modo 

a não constituir risco de incêndio ou ameaça para a segurança de 

pessoas e bens. ----------------------------------------------------- 

3. Nos terrenos referidos no número anterior devem ser criadas 

condições que impeçam o acesso a terceiros para o despejo de qualquer 

tipo de resíduos, eventualmente através da vedação dos mesmos. ------ 
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4. Nos lotes de terreno edificáveis, nomeadamente, os resultantes 

de operações de loteamento devidamente licenciadas, cabe aos 

respetivos proprietários proceder periodicamente à respetiva limpeza, 

de modo a evitar o aparecimento de vegetação ou acumulação de resíduos, 

suscetíveis de afetarem a salubridade dos locais, ou constituírem 

qualquer risco de incêndio ou ameaça para a segurança de pessoas e 

bens. -------------------------------------------------------------- 

5. No interior dos edifícios, logradouros, saguões ou pátios é 

proibido acumular resíduos, móveis, roupas e máquinas, sempre que da 

sua acumulação possa resultar qualquer risco para a saúde pública, 

para o ambiente ou possa constituir risco de incêndio ameaçando a 

segurança de pessoas e bens. ---------------------------------------- 

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

Áreas de ocupação comercial e confinantes --------------------------- 

1. Os estabelecimentos comerciais, nomeadamente, de restauração e 

bebidas, devem proceder à limpeza diária das suas áreas confinantes e 

respetiva zona de influência, bem como as áreas objeto de licença de 

ocupação de via pública, esplanadas, quiosques, bancas ou roulottes, 

removendo os resíduos e depositando-os, nos termos estabelecidos no 

presente regulamento, nos equipamentos de deposição que lhe estejam 

afetos. ------------------------------------------------------------ 

2. Os estabelecimentos comerciais, nomeadamente, de restauração e 

bebidas, devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para 

deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos, produzidos pelos 

seus clientes, e de recetáculos dotados de especificidades 

facilitadoras da sua utilização, como sendo a existência de tampas 

basculantes ou outros meios, por forma a impedir o espalhamento de 

resíduos na via pública. -------------------------------------------- 

3. A obrigação de limpeza e higiene urbana e de remoção dos resíduos 

provenientes da respetiva atividade, prevista no número anterior, é 

extensível a feirantes e promotores de espetáculos itinerantes, 

constituindo igualmente obrigação destes o pedido dos equipamentos de 

deposição multimaterial que se considerem necessários para o 

desenvolvimento da sua atividade, exceto se outra alternativa tiver 

sido acordada com o Município de Chaves ou a Freguesia territorialmente 

competente, no âmbito das suas competências. ------------------------ 

4. Para os efeitos previstos nos números anteriores, estabelece-se 

como zona de influência uma faixa de 2 metros a contar do perímetro 

da respectiva área de ocupação. ------------------------------------- 

5. É proibido servir, para fora do estabelecimento, produtos em 

plástico de utilização única ou descartável, nomeadamente copos. ---- 

6. A recolha dos resíduos resultantes das atividades mencionadas 

nos números anteriores, deslocados para fora dos limites da área de 

exploração respetiva, por razões de condições meteorológicas ou por 

terceiros, é da responsabilidade da entidade exploradora. ----------- 

7. A lavagem da zona de influência do estabelecimento comercial, 

bem como a lavagem com água de montras e portadas das fachadas de 

estabelecimentos não é permitida entre as 10h e as 19h. ------------- 

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

Áreas de Ocupação de Serviços, Atividade Hoteleira, Alojamento Local 

e Atividade Bancária ------------------------------------------------ 

1. Aos edifícios destinados a ocupação não habitacional, 

nomeadamente, serviços, atividade hoteleira e alojamento local, 

aplica-se o disposto relativo ao artigo anterior, nomeadamente, no que 

diz respeito a limpeza, cinzeiros e deposição de resíduos. ---------- 

2. As sociedades comerciais e financeiras responsáveis pela 

exploração de terminais caixas automáticas bancárias têm, 
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obrigatoriamente, de providenciar, junto ao terminal, equipamentos 

próprios para deposição dos papéis. --------------------------------- 

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

Grafitis ou pinturas similares -------------------------------------- 

1. É proibido qualquer tipo de pinturas, designadamente, grafitis 

ou pinturas similares, em paredes ou muros pintados que estejam em bom 

estado de conservação, e em equipamentos urbanos e públicos. -------- 

2. A Câmara Municipal publicitará, pelos meios adequados, os espaços 

públicos, passíveis de serem utilizados para a pintura de grafitis ou 

pinturas similares com finalidade comercial. ------------------------ 

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

Estaleiros e áreas confinantes -------------------------------------- 

1. É responsabilidade dos promotores de operações urbanísticas ou 

dos empreiteiros o cumprimento dos seguintes requisitos: ------------ 

a) Impedir que as viaturas de transporte dos materiais provenientes 

dos desaterros necessários conspurquem a via pública, desde o local 

da obra até ao seu destino final, ficando sujeitos, para além da 

obrigatoriedade da limpeza de todos os arruamentos, ao pagamento de 

coima; ------------------------------------------------------------- 

b) Efetuar a deposição e o transporte dos resíduos de construção e 

demolição, incluindo terras e similares, de modo a evitar o seu 

espalhamento pelo ar ou no solo; ------------------------------------ 

c) Garantir a limpeza sistemática dos sistemas de drenagem dos 

arruamentos, onde se esteja a desenvolver a obra ou empreendimento, 

nomeadamente da rede de água pluviais, sarjetas e ramal de ligação, 

quando se encontrem parcial ou totalmente obstruídas pelo resultado 

da própria atividade, garantindo o seu perfeito funcionamento; ------ 

d) Promover a manutenção dos espaços envolventes à obra, 

conservando-os em condições de higiene e limpeza, nomeadamente 

libertos de poeiras, terras ou outros resíduos, desde que sejam 

provenientes do interior do estaleiro; ------------------------------ 

e) Garantir que os materiais e resíduos transportados no âmbito da 

sua atividade sejam devidamente acondicionados na viatura que os 

transporte, de forma a inviabilizar qualquer derrame para a via 

pública, desde o local de origem ao local de destino, devendo garantir 

a limpeza dos arruamentos e zonas afetadas sempre que tal requisito 

não tenha sido devidamente assegurado. ------------------------------  

f) Assegurar a limpeza dos pneumáticos das viaturas de transporte, 

à saída dos locais onde estejam a efetuar quaisquer obras ou trabalhos, 

de modo a evitar o espalhamento e a acumulação de terras nos caminhos, 

ruas e estradas principais; ----------------------------------------- 

g) Manter a limpeza das passagens de segurança das obras ou 

empreendimentos, dos taipais ou vedações, bem como dos detritos 

depositados pela obra, ou devidos ao arrastamento por ventos; ------- 

h) Garantir a limpeza dos taipais e vedações de obra da afixação de 

cartazes e panfletos resultantes de publicidade indevida. ----------- 

2. É proibido abandonar ou depositar os resíduos de construção e 

demolição ou terras, em vias e outros espaços públicos do município 

ou qualquer terreno privado, sem prévio licenciamento municipal e 

consentimento do proprietário. -------------------------------------- 

3. É, ainda, proibido o depósito a granel, na via pública, de 

materiais granulares para construção ou produtos resultantes de 

demolição ou escavação. --------------------------------------------- 

4. Concluída a obra, o dono da mesma é obrigado a proceder ao 

levantamento do estaleiro, à limpeza da área ocupada e zona envolvente, 

de acordo com o regime da gestão de resíduos de construção e demolição 

nela produzidos e à reparação de quaisquer estragos ou deteriorações 
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que tenha causado em infraestruturas públicas, nos termos do quadro 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

5. Compete aos empreiteiros de obras públicas que executem trabalhos 

para entidades que trabalhem com redes de águas, eletricidade, 

comunicações, gás ou outras, e que estejam a efetuar quaisquer obras 

ou trabalhos em locais como vias, passeios, jardins, o cumprimento das 

normas estabelecidas no presente artigo, garantindo a reposição das 

condições iniciais do espaço utilizado, após conclusão das obras. --- 

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

Limpeza e remoção de dejetos de animais ----------------------------- 

1. É da exclusiva responsabilidade dos proprietários, detentores ou 

acompanhantes de animais, a remoção imediata dos dejetos produzidos, 

por estes últimos, nos espaços públicos, nos espaços privados de 

utilização coletiva ou outros espaços de acesso público. ------------  

2. Exceciona-se do disposto no número anterior, os deficientes 

visuais quando acompanhados, exclusivamente, por cães-guia. --------- 

3. Os dejetos dos animais devem, na sua limpeza e remoção, ser 

devidamente acondicionados, de forma hermética, para evitar qualquer 

insalubridade. ----------------------------------------------------- 

4. A deposição de dejetos de animais, acondicionados nos termos do 

disposto no número anterior, deve ser efetuada nos equipamentos de 

deposição de resíduos urbanos de recolha indiferenciada existentes na 

via pública, ou, existindo, em equipamentos específicos para essa 

finalidade. -------------------------------------------------------- 

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

Preservação de edificações e equipamentos públicos ------------------ 

Salvo autorização ou licenças concedidas para o efeito, é proibido 

riscar, pintar ou sujar, monumentos, mobiliário urbano, placas de 

sinalização, candeeiros, fachadas de prédios, muros ou quaisquer 

outras vedações. ---------------------------------------------------- 

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

Cargas e Descargas -------------------------------------------------- 

1. O transporte de cargas na via pública, seja qual for o sistema 
utilizado, deverá fazer-se sem desprendimento ou lançamento de 

resíduos, líquidos, poeiras, terras/inertes ou quaisquer detritos, que 

a conspurquem. ------------------------------------------------------ 

2. As cargas e descargas deverão ser sempre feitas de modo a não 
conspurcar a via pública. ------------------------------------------- 

3. Não sendo possível o cumprimento do disposto no número anterior, o 
responsável pelo transporte deverá proceder à limpeza da via pública 

logo após a conclusão dos trabalhos. -------------------------------- 

4. Para efeitos do disposto nos números anteriores, considerara-se 
como responsável pelo transporte, o proprietário do veículo 

transportador. ----------------------------------------------------- 

CAPÍTULO III -------------------------------------------------------- 

Fiscalização e Regime Sancionatório --------------------------------- 

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

1. A fiscalização das disposições do presente regulamento compete à 

Polícia de Segurança Pública, à Guarda Nacional Republicana, à Câmara 

Municipal e à Autoridade de Saúde, nos termos definidos pela legislação 

em vigor e pelos regulamentos municipais. --------------------------- 

2. As autoridades policiais podem acionar as medidas cautelares que 

entenderem convenientes para evitar o desaparecimento de provas. ---- 

Artigo 14.º --------------------------------------------------------- 
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Instrução do processo e aplicação de coimas ------------------------- 

1. Qualquer violação ao disposto no presente regulamento constitui 

contraordenação punível com coima, sendo igualmente puníveis as 

tentativas de violação e os comportamentos negligentes. ------------- 

2. A instrução dos processos de contraordenação e a aplicação da 

respetiva coima compete ao presidente da câmara municipal. ---------- 

3. O regime legal e de processamento das contraordenações obedece 

ao disposto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro. ------------ 

4. O produto das coimas reverte para a Câmara Municipal de Chaves.- 

Artigo 15.º --------------------------------------------------------- 

Contraordenações respeitantes a resíduos urbanos -------------------- 

1. Constitui contraordenação, punível com coima de (euro) 1.500,00 a 
(euro) 3.740,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 7.500,00 

a (euro) 44.890,00, no caso de pessoas coletivas, a prática dos 

seguintes atos ou omissões por parte dos utilizadores dos serviços: - 

a) O uso indevido de qualquer infraestrutura ou equipamento do sistema 
de gestão de resíduos, nomeadamente, a deposição de resíduos 

industriais e de resíduos perigosos, nos equipamentos destinados a 

resíduos urbanos; --------------------------------------------------- 

b) O dano de qualquer infraestrutura ou equipamento de grandes 

dimensões do sistema de resíduos. ----------------------------------- 

2. Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 250,00 a 

(euro) 2.500,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 500,00 a 

(euro) 22.000,00 no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes 

atos ou omissões por parte dos utilizadores dos serviços: ----------- 

a) Impedir, por qualquer forma, a fiscalização do cumprimento das 

normas constantes do presente regulamento; -------------------------- 

b) O abandono de resíduos impedindo a sua adequada gestão; ---------- 
c) O despejo, nos contentores destinados aos resíduos urbanos, de 

pedras, terras, entulhos, ferros, madeiras, arbustos, restos de 

árvores, relva ou qualquer outro resíduo verde urbano; -------------- 

d) O desrespeito dos procedimentos veiculados pelo Município, em 

situações de acumulação de resíduos, no sentido de evitar o 

desenvolvimento de situações de insalubridade pública; -------------- 

e) Os equipamentos utilizados na atividade de remoção de resíduos de 
construção e demolição estarem a constituir um foco de insalubridade, 

independentemente da quantidade de resíduos depositados; ------------ 

f) Os equipamentos utilizados na atividade de remoção de resíduos de 
construção e demolição estarem colocados de forma a prejudicar a 

utilização de espaços verdes, sarjetas, sumidouros, marcos e bocas-

de-incêndio, bocas de rega, mobiliário urbano ou qualquer outra 

instalação fixa de utilização pública ou estarem a prejudicar a 

circulação de veículos e peões nas vias e outros espaços públicos; -- 

3. Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 150,00 a 

(euro) 1.500,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 250,00 a 

(euro) 14.950,00 no caso de pessoas coletivas: ---------------------- 

a) A destruição total ou parcial dos contentores ou outros 

recipientes destinados aos resíduos, por equipamento destruído ou 

danificado; -------------------------------------------------------- 

b) O uso e desvio, para proveito pessoal, dos equipamentos 

distribuídos pelo Município; ---------------------------------------- 

c) O incumprimento do horário de colocação e retirada da via publica 

dos equipamentos de deposição; -------------------------------------- 

d) A manutenção, na via pública, de equipamentos de deposição de 

produtores não integrados em recolha municipal; --------------------- 

4. Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 100,00 a 

(euro) 1.750,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 250,00 a 
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(euro) 14.950,00, no caso de pessoas coletivas, em violação do presente 

regulamento, a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos 

utilizadores dos serviços: ------------------------------------------ 

a) A inobservância das regras de deposição indiferenciada e seletiva 
dos resíduos, previstas neste regulamento; -------------------------- 

b) Não solicitação de recolha ou a não observação das recomendações do 
Município quanto ao acondicionamento e depósito de óleos alimentares 

usados, de equipamentos elétricos e eletrónicos, de resíduos de 

construção e demolição, de resíduos volumosos, e de resíduos verdes 

urbanos; ----------------------------------------------------------- 

c) Afixar publicidade em qualquer recipiente destinado à deposição de 
resíduos regulados pelo presente Regulamento; ----------------------- 

5. Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 50,00 a (euro) 
1.000,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 150,00 a (euro) 

8.000,00 no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes atos 

ou omissões por parte dos utilizadores dos serviços: ---------------- 

a) A alteração da localização do equipamento de deposição de 

resíduos; ---------------------------------------------------------- 

b) O acondicionamento incorreto dos resíduos urbanos, contrariando o 

disposto no presente regulamento; ----------------------------------- 

c) Deixar os contentores sem a tampa devidamente fechada, após a sua 

utilização; -------------------------------------------------------- 

d) O despejo de resíduos indiferenciados não perigosos nos 

equipamentos de deposição seletivos, por m3 ou fração; -------------- 

e) O ato de retirar, remexer ou escolher, sem a devida autorização 

do Município, resíduos urbanos depositados nos equipamentos 

disponíveis para o efeito, ainda que não se provoque a sua dispersão 

pela via pública; --------------------------------------------------- 

f) A falta de limpeza, conservação e manutenção dos equipamentos de 

deposição de resíduos urbanos; -------------------------------------- 

g) O estacionamento de veículo, ou outra ação, que impeça as 

operações de recolha de resíduos dos contentores, ou o acesso aos 

mesmos pelos utilizadores; ------------------------------------------ 

h) O incumprimento de qualquer outra norma do presente regulamento, 

cuja punição não esteja especificamente prevista. ------------------- 

Artigo 16.º --------------------------------------------------------- 

Contraordenações respeitantes a limpeza e higiene urbana ------------ 

1. Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 150,00 a 

(euro) 1.500,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 1.000,00 

a (euro) 15.000,00 no caso de pessoas coletivas: -------------------- 

a) Derramar ou descarregar na via pública ou locais não autorizados 

quaisquer materiais ou resíduos; ------------------------------------ 

b) Abandonar, armazenar ou depositar pneus usados, sucata, veículos 

em fim de vida, ou impossibilitados de circular pelos próprios meios, 

em via pública, bermas de estradas, linhas de água ou noutros espaços 

públicos; ---------------------------------------------------------- 

c) Deter, armazenar, depositar ou abandonar pneus usados, sucata, 

veículos em fim de vida, ou impossibilitados de circular pelos próprios 

meios, em locais privados, sempre que tal resulte em perigo para a 

segurança de pessoas e bens, para a saúde pública, para o ambiente, 

para a qualidade de vida dos utilizadores ou impacto na paisagem; ---  

d) A não limpeza e manutenção regular dos prédios, terrenos ou 

logradouros e a sua utilização como vazadouro de resíduos ou qualquer 

outra atuação ou omissão que possa pôr em causa as condições de 

salubridade ou represente qualquer risco para a saúde e segurança de 

pessoas e bens; ----------------------------------------------------- 
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e) Lançar quaisquer detritos ou objetos nas sarjetas, sumidouros e 

cursos de água; ----------------------------------------------------- 

f) Lançar nas sarjetas ou sumidouros e cursos de água, águas 

poluídas, tintas, óleos e substâncias perigosas ou tóxicas; --------- 

g) Destruir, queimar ou danificar papeleiras e dispensadores para 

dejetos caninos; ---------------------------------------------------- 

h) Lançar ou abandonar animais mortos ou parte deles nos 

contentores, na via pública, nos cursos de água ou noutros espaços 

públicos; ---------------------------------------------------------- 

i) Não proceder à limpeza nas áreas, ou não dispor de cinzeiros e 

de equipamentos próprios para deposição dos resíduos indiferenciados 

e seletivos, nos casos em que as mesmas se encontrem concessionadas, 

e nas áreas abrangidas pela concessão e respetivas zonas de influência;  

j) Os proprietários, concessionários ou os exploradores de 

estabelecimentos comerciais não disporem de cinzeiros e de 

equipamentos próprios para deposição dos resíduos indiferenciados e 

seletivos ou não realizarem a limpeza das áreas de ocupação comercial 

e das zonas de influência, considerada nos termos do disposto no 

presente regulamento; ----------------------------------------------- 

k) Servir utensílios fabricados em plástico de utilização única ou 

descartável, nomeadamente copos, para utilização fora do 

estabelecimento comercial; ------------------------------------------ 

l) Os vendedores ambulantes, feirantes e promotores de espetáculos 

em recintos itinerantes, não realizem a limpeza do espaço onde 

exerceram atividade, incluindo nas zonas de influência, numa faixa de 

2 metros; ----------------------------------------------------------- 

m) A falta de limpeza da área ocupada, e da zona envolvente, com a 

realização de obras, pelos respetivos promotores; ------------------- 

n)  Os proprietários, arrendatários ou exploradores de prédios 

urbanos de uso não habitacional, nomeadamente serviços, unidades 

hoteleiras, unidades de alojamento local e sociedades que promovam 

atividade financeira, que não realizem a limpeza da área ocupada e 

envolvente, incluindo nas zonas de influência. ---------------------- 

2. Constitui contraordenação punível com coima de (euro) 50,00 a 

(euro) 1.000,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 150,00 a 

(euro) 8.000,00 no caso de pessoas coletivas, a prática das seguintes 

infrações a seguir indicadas: --------------------------------------- 

a) Depositar e ou abandonar na via pública e em qualquer outro local 

de utilização pública dejetos de animais; --------------------------- 

b) Desrespeitar as proibições de circulação dos animais nos espaços 

identificados, nomeadamente, espaços de jogo e recreio, parques 

infantis, áreas ajardinadas e relvados, outros espaços similares; --- 

c) Proceder à reparação, limpeza, pintura ou lubrificação de 

veículos automóveis em espaços públicos; ---------------------------- 

d) Conspurcar as vias de circulação por falta de lavagem de rodados 

de veículos de transporte de cargas, mercadorias ou resíduos; ------- 

e) Derramar óleos, tintas ou outros líquidos de cariz tóxico ou 

perigoso, nas vias e demais espaços públicos; ----------------------- 

f) Sacudir ou bater cobertores, capachos, esteirões, tapetes, 

carpetes, alcatifas, roupas, ou outros similares, das janelas e portas 

que dão acesso à via pública, desde as 8 horas às 23 horas; --------- 

g) Estender roupa, panos, tapetes ou quaisquer objetos em estendal 

de modo a que escorram sobre a via pública as águas sobrantes, desde 

as 7 horas até às 24 horas; ----------------------------------------- 

h) Fazer estendal em espaços públicos, de roupa, panos, tapetes ou 

quaisquer objetos; -------------------------------------------------- 
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i) Regar plantas em varandas e sacadas de forma a derramar água na 

via pública, desde as 7 horas até às 24 horas; ---------------------- 

j) Depositar resíduos domésticos nas papeleiras; ----------------- 

k) Lançar na via públicas e nas sarjetas águas sujas provenientes 

de operações de limpeza; -------------------------------------------- 

l) Lançar para o chão beatas de cigarros, charutos e outros 

cigarros, bem como maços de tabaco vazios e pastilhas elásticas; ---- 

m) Defecar, urinar, cuspir ou de qualquer modo conspurcar a via 

pública ou outros espaços públicos; --------------------------------- 

n) Desrespeitar os condicionamentos de estacionamento ou trânsito 

impostos por razões de necessidade de realização de operações de 

limpeza da via ou espaço público; ----------------------------------- 

o) Manter árvores, arbustos, silvados ou sebes pendentes sobre a 

via pública ou espaço público que dificultem a execução da limpeza 

urbana, prejudiquem a iluminação pública, sinalização de trânsito e a 

circulação de peões; ------------------------------------------------ 

p) Espalhar qualquer tipo de alimento nas vias e noutros espaços 

públicos, ou ainda em espaços privados, suscetível de atrair animais 

errantes, nomeadamente cães, gatos e pombos, exceto nos casos 

específicos autorizados pelo Município; ----------------------------- 

q) Matar, depenar, pelar ou chamuscar animais nas ruas e outros 

locais públicos não autorizados para o efeito. ---------------------- 

Artigo 17.º --------------------------------------------------------- 

Sanções acessórias -------------------------------------------------- 

1. Às contraordenações previstas nos artigos anteriores podem, em 

simultâneo com a coima, ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:  

a) Perda a favor do Município dos objetos pertencentes ao agente 

infrator e utilizados na prática da infração, quando aplicável; ----- 

b) Privação, até 2 anos, do direito de receber qualquer apoio 

institucional, logístico ou financeiro, por via de qualquer 

instrumento legal, que tenham por objeto o apoio a atividade corrente 

ou evento. ---------------------------------------------------------- 

c) Privação, até 2 anos, do direito de participar em concursos 

públicos que tenham por objeto a concessão de serviços públicos e a 

atribuição de licenças ou alvarás; ---------------------------------- 

d) Suspensão, até 2 anos, de autorizações de utilização de espaço 

público, nomeadamente para exercício de venda ambulante, esplanadas, 

bem como outras licenças e alvarás atribuídos pelo Município; ------- 

e)  Restrição de horário de funcionamento de estabelecimento 

comercial, enquanto universalidade, até 5 horas por dia e pelo período 

máximo de 2 meses, verificada a restauração do dano provocado na 

qualidade de vida dos cidadãos e salubridade, de forma temporária. -- 

2. A sanção acessória prevista na alínea e) do número anterior apenas 
poderá ser aplicada pelo Município de Chaves, nos termos das suas 

competências e da legislação aplicável. -----------------------------  

Artigo 18.º --------------------------------------------------------- 

Negligência -------------------------------------------------------- 

Todas as contraordenações previstas nos artigos anteriores são 

puníveis a título de negligência, sendo nestes casos reduzidos para 

metade os limites mínimos e máximos das coimas previstas nos artigos 

anteriores. -------------------------------------------------------- 

Artigo 19.º --------------------------------------------------------- 

Reincidência ------------------------------------------------------- 

Em caso de reincidência, as coimas previstas poderão ser elevadas para 

o dobro no que respeita ao seu montante mínimo, permanecendo inalterado 

o seu montante máximo. ---------------------------------------------- 

Artigo 20.º --------------------------------------------------------- 
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Das contraordenações e aplicação das coimas ------------------------- 

1. O processamento das contraordenações compete à Câmara Municipal de 
Chaves e a aplicação das coimas e sanções acessórias é da competência 

do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, com faculdade de delegação 

em qualquer dos outros membros da Câmara Municipal, sem prejuízo de 

competências de outras entidades de acordo com a legislação em vigor.  

2. A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da 
infração, o grau de culpa do agente e a sua situação económica e 

patrimonial, da conduta anterior e posterior do agente, considerando 

os seguintes fatores: ----------------------------------------------- 

a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente 
e o património público ou privado; ---------------------------------- 

b) O benefício económico obtido pelo agente com a prática da 

contraordenação, devendo, sempre que possível, exceder esse benefício.  

3. Na graduação das coimas deve, ainda, atender-se ao tempo durante o 
qual se manteve a infração, se for continuada. ---------------------- 

4. O pagamento das coimas previstas e aplicadas em obediência a este 
regulamento, não dispensam os infratores do dever de reposição da 

legalidade através da prática de comportamentos futuros condizentes 

com o presente regulamento. ----------------------------------------- 

CAPÍTULO IV --------------------------------------------------------- 

Disposições Finais -------------------------------------------------- 

Artigo 21.º --------------------------------------------------------- 

Revogação ---------------------------------------------------------- 

Com a entrada em vigor do presente regulamento, ficam revogadas todas 

as normas, constantes noutros regulamentos municipais, que colidam com 

os artigos do presente Regulamento ou que regulem as mesmas matérias. 

Artigo 22.º --------------------------------------------------------- 

Publicação, entrada em vigor e produção de efeitos ------------------ 

1. Este Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação no 

Diário da República. ------------------------------------------------ 

2. Sem prejuízo do número anterior, é concedido o prazo de 90 dias 

às entidades referidas nos artigos 6º e 7º, para adaptação ao previsto 

em tais normas do presente Regulamento. ----------------------------- 

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

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

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

 

 

2.10. EXTINÇÃO DO DIREITO DE USUFRUTO CONSTITUÍDO A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO 

CHAVES SOCIAL; - QUINTA DOS MONTALVÕES, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO, 

CHAVES. PROPOSTA N.º 85/GAP/19. ------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Considerando que, na sequência da Proposta n.º 78/GAPV/2012, 

aprovada em reunião do órgão executivo realizada no dia 13/08/2019, 

veio a ser constituído, a favor da Associação Chaves Social, o direito 

de usufruto, pelo período de 30 anos, sobre o prédio urbano, composto 

por terreno para construção, Lote n.º 2, sito em Painhos ou Quinta dos 

Montalvões, freguesia de Outeiro Seco, Concelho de Chaves, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o número quatro mil 

duzentos e oitenta, registado a favor do Município de Chaves pela 

Apresentação vinte e um, de vinte e nove de dezembro de dois mil e 

oito1, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3197º, conforme 

                                                           
1 Onde se mostra registada a autorização de loteamento pela 

apresentação novecentos e trinta e oito, de vinte e nove de junho de 
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documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente proposta; --------- 

2. Considerando que, para o efeito, veio a ser celebrada, entre as 
partes, escritura de constituição do direito de usufruto, acima, 

referido, no dia 24/06/2013, constando de tal documento o fim a que 

se destina o usufruto, bem como as obrigações e direitos das partes e 

as causas de extinção do direito e respetivo regime; ---------------- 

1. Considerando que o direito de usufruto, em causa, foi constituído 
com o fim do segundo outorgante (Associação Chaves Social) aí proceder 

à implantação e instalação de uma unidade de internamento de cuidados 

continuados, à implantação e instalação de uma unidade de saúde, à 

implantação e instalação de um centro de reabilitação (fisioterapia) 

e à implantação e instalação de um lar residencial; ----------------- 

2. Considerando que, nos termos do ponto um, do capítulo III, da 

escritura celebrada, se encontra conferido ao Município de Chaves o 

direito de resolver o contrato, em caso de incumprimento pela 

usufrutuária dos seus direitos e obrigações; ------------------------ 

3. Considerando que, conforme decorre do ponto dois, do retrocitado 
capítulo, o direito de usufruto extingue-se, com reversão do Lote n.º 

2, atrás identificado, com todas as benfeitorias nele existentes, para 

o Município, nos seguintes casos, a saber: -------------------------- 

a) Se no prazo de doze meses a contar da data de celebração da 

escritura, não se encontrar iniciada a construção de uma das unidades 

do conjunto dos equipamentos previstos – Unidade de Internamento de 

Cuidados Continuados, Unidade de Saúde, Centro de Reabilitação 

(Fisioterapia) e Lar Residencial; ----------------------------------- 

b) Se no prazo de doze meses a contar da data da construção de uma das 
unidades do conjunto dos equipamentos previstos e descriminados na 

alínea anterior, não se encontrar concluída e em funcionamento; ----- 

c) Se o prédio objeto do direito constituídos for afeto a fim diverso 
do fixado na presente escritura; ------------------------------------ 

d)  Se for alienado o direito do usufruto sem autorização expressa do 
Município; --------------------------------------------------------- 

e) Considerando que o prazo de doze meses, acima, referido, pode ser 
prorrogado, a requerimento dos segundos outorgantes, e mediante 

aceitação do Município de Chaves, até ao máximo de dois anos, o que 

não sucedeu. -------------------------------------------------------- 

4. Considerando que por força do ponto quatro, do capítulo III, da 
escritura celebrada, entre as partes, sob a epígrafe “Das causas de 

extinção do direito de usufruto e respetivo regime”, declarada a 

extinção do direito de usufruto pelo Município, a mesma opera, sem 

dependência de qualquer outra formalidade e para todos os efeitos 

legais, por simples notificação por carta registada com aviso de 

receção; ----------------------------------------------------------- 

5. Considerando, por último, que, findo o usufruto, qualquer que seja 
a causa que lhe der efeito, a Associação Chaves Social, IPSS, obriga-

se a restituir o imóvel, livre de quaisquer ónus ou encargos; ------- 

6. Considerando que, na presente data, se verifica o manifesto 

incumprimento das obrigações assumidas pela Associação Chaves Social, 

IPSS, porquanto, passados 6 anos desde a constituição do direito de 

usufruto, não foi dado início à   construção de uma  das   unidades    

                                                           

dois mil e doze e aditamento ao respetivo Alvará de Loteamento pela 

Apresentação novecentos e trinta e nove de vinte e nove de junho de 

dois mil e doze, onde se mostra também registado um ónus de não 

fracionamento através da apresentação dois de dezanove de abril de 

dois mil e quatro. -------------------------------------------------- 
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do  conjunto    dos equipamentos previstos – Unidade de Internamento 

de Cuidados Continuados, Unidade de Saúde, Centro de Reabilitação 

(Fisioterapia) e Lar Residencial; ----------------------------------- 

7. Considerando que, como se viu, o incumprimento da obrigação, acima, 
referida, legitima o Município de Chaves a declarar a extinção do 

direito de usufruto, operando a mesma sem dependência de qualquer 

outra formalidade e para todos os efeitos legais, por simples 

notificação por carta registada com aviso de receção; --------------- 

8. Considerando, sobre esta matéria, que a constituição do direito de 
usufruto foi sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sede de 

sua sessão ordinária realizada no dia 26/09/2012, pelo que a declaração 

de extinção do mesmo carece da intervenção de tal órgão municipal; -- 

9. Considerando, ainda sobre esta matéria, que no dia 17-05-2019, pelas 
14h00, foi proferida, no âmbito do Processo n.º 227/19.1T8CHV, 

sentença de declaração de insolvência da Associação Chaves Social; -- 

10. Considerando que foi nomeada, como Administrador da Insolvência, 

Andreia Sofia Lopes da Silva Penetra Gonçalves, com morada na Rua 1º 

de Dezembro, 1, 2º G, Torres Vedras, 2560-300 Torres Vedras, conforme 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente proposta; --------- 

11. Considerando que, conforme jurisprudência que vem sendo firmada 

pelo Supremo Tribunal Administrativo2, constituindo a declaração de 

insolvência um dos fundamentos da dissolução das pessoas coletivas, 

equivale a mesma a morte desta última; ------------------------------ 

12. Considerando que, por força do disposto na alínea a), do n.º 1, 

do artigo 1476º, do CCivil, a morte do usufrutuário constitui umas das 

causas de extinção do usufruto. ------------------------------------- 

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 adote deliberação no sentido de: -------------------------------- 

a) Declarar a extinção do direito de usufruto constituído a favor da 
Associação Chaves Social, sobre o lote de terreno identificado no 

capítulo anterior, com base nas razões já expostas3; ---------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta ser agendada para uma 
próxima sessão do órgão deliberativo municipal, por força do disposto 

na alínea i), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12/09 e ulteriores alterações4; ---------------------------------- 

                                                           
2 Veja-se, sobre esta matéria, os acórdãos do STA de 21/01/2013, no 

proc. n.º 01895/02, de 26/02/2013, no proc. n.º 01891/02, de 

09/02/2011, no proc. n.º 0617/10 e de 09/07/2014, no proc. n.º 01170/12 

e de 20/12/2017, no proc. n.º 0309/17. ------------------------------ 
3 Atendendo à necessidade de submissão da presente proposta ao órgão 

executivo municipal e ao órgão deliberativo municipal, bem como ao 

calendário de reuniões pré-estabelecido para tais órgãos, deverá ser 

dispensada a audiência dos interessados, nos termos do disposto na 

alínea a), do n.º 1, do artigo 124º, do CPA,. Tanto mais que por força 

do ponto quatro, do capítulo III, da escritura celebrada, entre as 

partes, sob a epígrafe “Das causas de extinção do direito de usufruto 

e respetivo regime”, declarada a extinção do direito de usufruto pelo 

Município, a mesma opera, sem dependência de qualquer outra 

formalidade e para todos os efeitos legais, por simples notificação 

por carta registada com aviso de receção. --------------------------- 
4 Como já se viu, a constituição do direito de usufruto foi objeto de 

sancionamento por parte da Assembleia Municipal, pelo que a declaração 
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c) Por força do ponto quatro, do capítulo III, do título constitutivo 
do direito de usufruto, em causa, uma vez declarada a extinção, a 

mesma opera, sem dependência de qualquer outra formalidade e para 

todos os efeitos legais, por simples notificação por carta registada 

com aviso de receção, a qual, atendendo à declaração de insolvência, 

deve ser quer à associação Chaves Social, IPSS5, quer ao Administrador 

da Insolvência, no caso, Andreia Sofia Lopes da Silva Penetra 

Gonçalves, com morada na Rua 1º de Dezembro, 1, 2º G, Torres Vedras, 

2560-300 Torres Vedras; --------------------------------------------- 

d) Por último, e considerando que o direito de usufruto consubstancia 
um direito real, devem ser adotadas as diligências tendentes ao registo 

da extinção do mesmo junto da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, legitimando, desde já, o Presidente da Câmara Municipal a 

promover as mesmas. ------------------------------------------------- 

Chaves, 23 de agosto 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. ----------- 

 

 

2.11. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES 

E A JUNTA DE FREGUESIA DE LAMADARCOS. PROPOSTA Nº 86/GAP/2019. ------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Fabrica da Igreja da Freguesia de Lamadarcos, 

veio, através de oficio com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 4955, de 06 de junho último, 

comunicar a resolução do contrato de comodato, do prédio abaixo 

identificado no número 3 – Antiga Escola Primária de Vila Frade -, 

celebrado com este Município, em 12 de setembro de 2012, em virtude 

de ter conhecimento da eventual, afetação desse prédio a outros fins 

de interesse público; ----------------------------------------------- 

2. Considerando que a Junta de Freguesia de Lamadarcos pretende a 

colaboração deste Município centrada na cedência, a título de 

comodato, do mesmo prédio, a fim de se servir para a realização de 

atividades relacionadas com as suas atribuições, designadamente 

atendimento ao público e disponibilização para reuniões da comunidade 

local; ------------------------------------------------------------- 

3. Considerando que o prédio sito em Vila Frade, Freguesia de Lama de 

Arcos, Concelho de Chaves, se encontra inscrito na respetiva matriz 

sob artigo U-308º, a favor do Município de Chaves, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 940/20100906, da 

referida Freguesia; ------------------------------------------------- 

4. Considerando que o referido espaço deixou de estar afeto e ser 

necessário à sua função inicial, devido ao encerramento das escolas 

sedeadas na respetiva freguesia, no âmbito da reorganização da Rede 

Escolar levada a efeito pelo Ministério da Educação, não se prevendo, 

a médio prazo, que o Município venha a ter necessidade do mesmo; ---- 

5. Considerando que a necessidade por parte da Junta de Freguesia de 

Lama de Arcos de ocupar o referido espaço se relaciona diretamente com 

uso do mesmo para o desenvolvimento de atividades de âmbito cultural 

                                                           

de extinção do mesmo deve ser, também, submetida à aprovação de tal 

órgão deliberativo. ------------------------------------------------- 
5 Atendendo que se desconhece a atual situação da associação. ------- 
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e recreativo, as quais constituem uma mais-valia para o enriquecimento 

e bem estar sociais da população respetiva, animando e dinamizando o 

respetivo território; ----------------------------------------------- 

6. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 

entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

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

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

7. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser aplicada 

ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado ao 

comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros a 

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

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

8. Considerando, por último, que existe interesse mútuo na resolução 

desta matéria, em benefício das populações locais. ------------------ 

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

1. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 7º, 

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

alterações, constituem atribuições da freguesia a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com o município; ---------------------------------------- 

2. Considerando que, nos termos do disposto na alínea j), do nº 1, 

do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete à Assembleia Municipal deliberar sobre as formas de apoio às 

freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações. --------------------------------- 

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

Assim, em coerência com as razões de fato e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário, a aprovação da 

seguinte proposta: --------------------------------------------------  

a) Aceitar e declarar a resolução do contrato de comodato celebrado 

com a Fabrica da Igreja da Freguesia de Lamadarcos, no dia 12/09/2012, 

tendo como objeto o prédio urbano designado por Escola de Vila Frade, 

situado na freguesia de Lamadarcos, concelho de Chaves, que se encontra 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o número 

940/20100906, registado a favor do Município de Chaves, e inscrito na 

respetiva matriz predial sob o artigo 308, nos termos e para os efeitos 

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

aludido contrato de comodato; --------------------------------------- 

b) Notificar a Fabrica da Igreja da Freguesia de Lamadarcos da 

decisão administrativa tomada; -------------------------------------- 

c) Caso seja aprovada a resolução do contrato de comodato celebrado 

com a Fabrica da Igreja da Freguesia de Lamadarcos, no dia 12/09/2012, 

que seja autorizada a celebração de contrato de comodato entre o 

Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Lama de Arcos, tendo 

como objeto o prédio atrás identificado, e para o fim em vista, 

conforme matriz do contrato de comodato, contendo as cláusulas 

disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes signatárias que 

segue em anexo à presente proposta; --------------------------------- 

d) Sequencialmente, deverá a presente proposta de celebração de 

contrato de comodato ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea j), do n.º 1, do 

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

legitimando, simultaneamente, o Presidente da Câmara a outorgar, em 

representação do Município de Chaves, o mencionado contrato de 

comodato; ---------------------------------------------------------- 
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e) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Junta de Freguesia de Lamadarcos, através 

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

Chaves, 23 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato. ---------------- 

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

MINUTA CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A JUNTA DE 

FREGUESIA DE LAMA DE ARCOS ----------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede no 

Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

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

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

75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro outorgante 

ou comodante, devidamente autorizado por deliberação da Câmara 

Municipal de ___ de _________ de 2019 e da Assembleia Municipal, em 

sua sessão ordinária realizada no dia 

___________________________________________________.  --------------- 

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

A Junta de Freguesia de Lama de Arcos, contribuinte n.º ____________, 

com sede na ___________________________________, concelho de Chaves, 

representada neste ato por_______________, com poderes para o ato e 

adiante designado por segundo outorgante ou comodatário. ----------- 

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

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

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

(Identificação do imóvel) ------------------------------------------ 

O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel sito em Vila Frade, 

Escola de Vila Frade, freguesia de Lama de Arcos, concelho de Chaves, 

inscrito na respetiva matriz sob artigo 308º, a favor do Município de 

Chaves, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com 

o nº. 940/20100906, da referida Freguesia. -------------------------- 

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

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

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

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

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

segundo, a fim de que este se sirva dele para a realização de 

atividades relacionadas com as respetivas atribuições, nos termos do 

disposto na alínea f) do artigo 1135º do Código Civil, com a obrigação 

de o restituir assim que o primeiro outorgante o exija. ------------- 

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

(Das Obrigações do comodatário) ------------------------------------ 

O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 

do identificado prédio, designadamente, dando integral cumprimento às 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------- 

a) Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas 

as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em conta a 

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

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

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

c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 

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

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

para a realização de eventos de interesse público municipal, 
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nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos, 

coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. --------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Prazo de vigência) ------------------------------------------------ 

1. O presente contrato tem a duração de 5 anos, renovável por igual 
período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 

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

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

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

presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da 

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

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

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

(Resolução do contrato) -------------------------------------------- 

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

contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 

outorgante prevista na cláusula 3.ª. -------------------------------- 

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

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

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

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

(Entrada em vigor) ------------------------------------------------- 

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

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

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

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no artigo 1129º e seguintes do 

Código Civil. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

O primeiro outorgante: ---------------------------------------------- 

______________________ --------------------------------------------- 

O segundo outorgante: ----------------------------------------------- 

_______________________ -------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.12. CONTRATO DE CONCESSÃO DA REDE DE TRANSPORTES URBANOS COLETIVOS 

NA ÁREA DA SEDE DO CONCELHO (TUC) / RENOVAÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. 

PROPOSTA Nº 87/GAP/2019. -------------------------------------------- 
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I -  Enquadramento: ------------------------------------------------ 
1 –  Considerando a celebração, entre o Município de Chaves e a 

AutoViação do Tâmega, em 26/11/2009, de um contrato para a “Concessão, 

em regime de serviços públicos, da rede de transportes coletivos 

urbanos de passageiros, na área da sede do Concelho”, sobre o qual 

veio a ser celebrado uma adenda em 29/01/2010, tendo sido obtido o 

competente visto do Tribunal de Contas em 12/02/2010; --------------- 

2 – Considerando que, no âmbito da clausula 4º do aludido contrato de 

concessão – “Prazo de Concessão”, o mesmo tem a duração de 10 anos 

verificando-se que, a produção dos seus efeitos jurídicos, encontra-

se, temporalmente projetada até ao próximo dia 13/02/2020; ---------- 

3 – Considerando que, à luz do regime contratual referido, a renovação 

dos efeitos do contrato em apreciação, por mais dois (2) anos, pode 

ser efetivada, sendo certo que tal manifestação de vontade, carece de 

acordo expresso das partes contratantes; ---------------------------- 

4 – Considerando que, o contrato de Concessão da Rede de Transportes 

Urbanos Coletivos, ainda em vigor, foi adjudicado à AutoViação do 

Tâmega em data anterior à entrada em vigor do Regime Jurídico do 

serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP) – Lei 52/2013, 

de 9 de junho, ficou salvaguardada a manutenção dos respetivos efeitos 

do contrato vigente, a tal data e até ao seu termo de duração; ------ 

5 - Considerando que o Município de Chaves delegou na Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega, através de um contrato 

interadministrativo de delegação de competências, celebrado em 18 de 

janeiro de 2017, as respetivas competências em matéria de serviços 

públicos de transporte de passageiros de âmbito municipal, ao abrigo 

dos artigos 6.º e 10.º, do Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros (RJSPTP), publicado pela Lei n.º 52/2015, 

de 9 de junho; ------------------------------------------------------ 

6 – Considerando que, nos termos desse contrato, a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega assumiu as funções de Autoridade de 

Transportes do Alto Tâmega, em matéria de serviços públicos de 

transporte de passageiros de âmbito municipal; ---------------------- 

7 - À luz do n.º 2, do artigo 21.º, do RJSPTP, "compete às autoridades 

de transportes proceder ao acompanhamento dos contratos de serviço 

público de que sejam titulares ao abrigo do presente 

RJSPTP, diretamente ou por delegação de competências, e monitorizar o 

respetivo cumprimento, ..."; ---------------------------------------- 

8 – Considerando que, nos termos do artigo 42.º, do referido diploma, 

compete à autoridade de transportes competente, supervisionar e 

fiscalizar a atividade do operador de serviço público, em tudo o que 

respeite à exploração dos serviços e sua conformidade com o disposto 

na legislação vigente. ---------------------------------------------- 

II -  Fundamentação: ------------------------------------------- 

1 – Considerando que é de todo o interesse do Município de Chaves, 

garantir a manutenção de tal serviço público de transportes coletivos 

urbanos aos seus utilizadores, na sede do Concelho, tendo em vista 

evitar, de forma abrupta, a interrupção de um serviço de facilitação 

da circulação do cidadão/munícipe, utilizador de tais serviços, 

defraudando as suas expectativas e rotinas quotidianas; ------------- 

2 – Considerando ainda que, é intenção de alguns Municípios do Alto 

Tâmega, integrantes da CIM-AT – Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega, promover, mediante a figura de “Agrupamento de entidades 

adjudicantes”, nos termos do artigo 39º, do Código dos Contratos 

Públicos, o lançamento de um Concurso Público atinente à 
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contratualização da concessão de serviços de transportes coletivos 

urbanos, nas respetivas áreas concelhias/circunscrição territorial; -   

3 – Considerando que não se perspetiva, no caso particular do Município 

de Chaves, que, à data do términus, do atual Contrato de Concessão da 

Rede de Transportes Urbanos Coletivos na área da sede do Concelho, 

celebrado com a AutoViação do Tâmega, já se encontre concretizado o 

procedimento contratual para adjudicação, pela CIM-AT, do novo 

operador de Transportes Coletivos Urbanos; -------------------------- 

4 – Considerando que, nos termos do Cláusula 19º do atual Contrato de 

Concessão em vigor, se encontra previsto, um sistema de equilíbrio e 

partilha de riscos, e resultados da concessão, através do qual, em 

situação de procura desfavorável para a Concessionária, o Município 

de Chaves garantirá a esta, uma receita tarifária anual, em função do 

volume mínimo de tráfego que, nos termos da proposta apresentada pela 

Concessionária, se mostre indispensável para equilibrar o resultado 

operacional do serviço, sendo que, decorre da fórmula de cálculo de 

compensação pecuniária, um valor máximo anual de 145.000,00€ (cento e 

quarenta e cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

5 – Considerando que, para efeitos de apuramento do valor de renovação 

por mais dois (2) anos, do atual Contrato de Concessão da Rede de 

Transportes Urbanos Coletivos, verifica-se um valor máximo de 

290.000,000€ (duzentos e noventa mil euros), acrescido de IVA, não 

existindo, por conseguinte, qualquer alteração substancial ao conteúdo 

do contrato inicial, mantendo-se em vigor o mesmo clausulado, motivo 

pelo qual, ao abrigo da alínea d), do nº 1, do artº 46º, da LOPTC, se 

encontra afastada a obrigatoriedade de submissão de tal renovação, 

para fiscalização prévia do Tribunal de Contas, por não se tratar de 

um novo contrato, mas sim da renovação do inicial, já prevista na 

cláusula 4ª, do aludido contrato; ----------------------------------- 

6 – Considerando, por outro lado, a necessidade em salvaguardar a 

autorização de assunção de encargos plurianuais pela Assembleia 

Municipal, órgão competente, para o efeito, tendo em conta não se 

encontrarem reunidas as condições previstas no nº3, do art.º 6, da Lei 

8/2012, de 21 de fevereiro, as quais permitiriam que, em situações em 

que o compromisso plurianual seja inferior ao montante a que se refere 

a alínea a) do nº1, do art.º 22, D.C. 197/99, de 8 de junho 

(99.759,58€), a competência referida na alínea c), do nº1, poderia ser 

delegada no Presidente da Câmara. ----------------------------------- 

Sendo o montante do Contrato de Concessão da Rede de Transportes 

Urbanos Coletivos, em cada ano, superior a tal limiar, carece, tal 

proposta, de submissão à Assembleia Municipal, para aprovação da 

assunção dos encargos plurianuais, decorrentes da prorrogação 

temporal, ora em apreciação. ---------------------------------------- 

7 – Considerando que o Município de Chaves, no cumprimento da Cláusula 

4º do Contrato de Concessão da Rede de Transportes Urbanos Coletivos, 

notificou, via ofício refa. 2397, em 17/6/2019, a empresa 

Concessionária AutoViação do Tâmega, Lda., da intenção, por parte do 

Município em promover a renovação dos efeitos mencionados ao contrato 

da Concessão da Rede de Transportes Urbanos Coletivos, por mais 2 

anos, mediante acordo expresso das partes, mantendo-se inalteráveis 

todas as cláusulas do contrato celebrado, tendo obtido resposta, de 

forma expressa, por parte da AutoViação do Tâmega, Lda., mediante 

carta, datada de 26/7/2019, manifestando interesse em tal renovação, 

pelo período de 2 anos. --------------------------------------------- 

III -  Proposta: ------------------------------------------------ 
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Face aos considerandos referidos e levando em linha de conta as razões 

de facto e de direito enunciados, determino, que seja adotada, a 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

a) Que seja renovado, por mais dois anos, com efeitos a partir de 
13/02/2020, o prazo de execução do Contrato de Concessão da Rede de 

Transportes Urbanos Coletivos, nos termos da sua cláusula 4º, 

mantendo-se inalteráveis todas as cláusulas do referido Contrato, 

sendo que os circuitos de transporte a praticar serão os que se 

encontram, atualmente, em vigor; ------------------------------------ 

b) Os encargos decorrentes da Renovação do Contrato ora em apreciação, 
têm enquadramento orçamental na rubrica da despesa – 020210 – de acordo 

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

c) A presente proposta, deverá ser submetida aos órgãos Municipais 
competentes – Câmara Municipal e Assembleia Municipal, tendo em vista 

a aprovação também, da assunção de encargos plurianuais, decorrentes 

da referida renovação; ---------------------------------------------- 

d) Após a obtenção das referidas aprovações, dever-se-á dar 

conhecimento das mesmas, à entidade concessionária – AutoViação do 

Tâmega, Lda. e promover o reencaminhamento da presente proposta para 

a DGF, tendo em vista a sua operacionalização. ---------------------- 

Chaves, 26 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

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

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

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Inf. Cabimento e compromisso; ------------------------------------- 

- Contrato de concessão e respetiva adenda; ------------------------- 

- Visto TC ---------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

2.13. CONTRATO – PROGRAMA A CELEBRAR COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE CHAVES / - COOPERAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA À REQUALIFICAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS DE SCMC. PROPOSTA Nº 88 /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 previsto nas alíneas h) e m) do 

nº2, do artº. 23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

encontram-se consagradas as atribuições dos Municípios em matéria de 

Ação Social e Promoção do Desenvolvimento, tendo em vista apoiar 

projetos de melhoria e otimização de instalações e equipamentos 

sociais, na senda da garantia de qualidade do Serviço Social prestado 

aos cidadãos; ------------------------------------------------------- 

2 – Considerando que, ao abrigo da alínea o), do nº1, do artº. 33, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, 

no âmbito das suas competências materiais, 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 defesa dos direitos dos cidadãos; ------ 

3 – Considerando que, a Santa Casa da Misericórdia de Chaves é uma 

instituição Particular de Solidariedade Social, uma associação de 

fiéis, de iniciativa privada com estatuto de IPSS, cuja missão consiste 

na prestação de serviços e apoio a cidadãos em situação de carência e 

vulnerabilidade, desenvolvendo atividades de relevante interesse no 

apoio social, tendo em vista o combate à exclusão social e 

acompanhamento de casos referenciados e sua resolução através de 
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projetos e ações de integração e melhoria das condições habitacionais, 

saúde e sociais. ---------------------------------------------------- 

II -  Fundamentação: ----------------------------------------------- 
1 – Considerando que, os novos órgãos sociais da Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves, eleitos para o quadriénio 2019-2022, tomaram 

posse no dia 09 de maio de 2019, passando a ser o respetivo Provedor, 

o Sr. Coronel Jorge Pinto de Almeida, tendo sido assumido, por tais 

órgãos sociais, o compromisso em delinear um Plano estratégico de 

recuperação financeira da instituição, o qual prevê, entre outras 

medidas, a reabilitação e requalificação de equipamentos e outras 

respostas sociais que carecem de urgente intervenção; --------------- 

2 – Considerando que a Santa Casa da Misericórdia, constitui uma IPSS 

de referência no território do Alto Tâmega, com mais de 5 séculos de 

existência e de apoio à sociedade mais fragilizada e desfavorecida, 

dispondo de uma rede de equipamentos e espaços sociais, designadamente 

estruturas residenciais para a terceira idade, centros de dia, apoio 

domiciliário a idosos, lar de crianças e jovens, centro de acolhimento 

temporário para jovens em risco, creches, jardins de infância e 

cantinas, cujo funcionamento deve ser garantido em condições idóneas 

a fim de dignificar o serviço prestado a quem mais necessita, fazendo 

jus à missão de tal organismo; -------------------------------------- 

3 – Considerando que se encontra em fase de conclusão o Plano de 

Reestruturação Financeira da Santa Casa da Misericórdia de Chaves no 

qual se encontram traçados os principais objetivos a desenvolver a 

médio e longo prazo, designadamente: -------------------------------- 

a) Diminuição de custos decorrentes da atividade desenvolvida, tendo 
em vista alcançar, num horizonte temporal de 5 anos, uma redução de 

20%; --------------------------------------------------------------- 

b) Liquidação de despesas com pessoal, em atraso, na ordem de 

500.000,00€ e a fornecedores em cerca de 656.000,00€, pela 

formalização de pedido de adesão ao Fundo de Socorro da Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

c) Consolidação da dívida bancária, através da reestruturação do 

passivo de médio e longo prazo, com a contratação de uma operação de 

substituição de dívida na ordem de 1,6 milhões de euros; ------------ 

d) Realização de um conjunto de investimentos de requalificação e 

modernização de equipamentos sociais, valências destinadas ao público 

de terceira idade, infância e juventude, tendo em vista melhorar a 

qualidade de respostas da instituição, dotá-las de todos os requisitos 

legais necessários ao exercício de atividade e incrementar a 

eficiência energética dos vários edifícios, propriedade da Santa Casa 

da Misericórdia de Chaves, por forma a diminuir os custos de 

exploração; -------------------------------------------------------- 

4 – Considerando a população do Concelho de Chaves se caracteriza por 

ter várias vulnerabilidades decorrentes quer da sua estrutura etária 

envelhecida, quer pela existência de outras fragilidades, 

designadamente, a toxicodependência e outras carências económicas, 

exigindo uma resposta social adequada e consistente ao combate à 

exclusão e à pobreza, na qual, inequivocamente, o Município de Chaves 

deve participar, no âmbito das suas atribuições e competências, 

consagradas nos referidos artigos, em matéria de ação social e apoio 

ao desenvolvimento; ------------------------------------------------- 

5 – Considerando que tais respostas sociais, garantidas pelo terceiro 

setor, no caso  em concreto, a Santa Casa da Misericórdia de Chaves, 

as quais não poderão ser colocadas em crise, sob pena da população que 

vem sendo apoiada ver as suas condições de vida ficarem ainda mais 

agravadas, justifica-se, nessa justa medida, a intervenção e 
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participação do Município de Chaves, materializada na atribuição, à 

Santa Casa da Misericórdia, de um apoio financeiro destinado também, 

à execução do referido Plano de Reestruturação Financeira, tanto mais 

que alguns dos investimentos que se pretendem levar a cabo, poderão 

vir a ser objeto de co-financiamento comunitário, destacando-se os 

seguintes projetos/ações a desenvolver, com indicação da quantificação 

prevista por Investimento: ------------------------------------------ 

a) ERPI – Projeto de ampliação do Lar de Casas dos Montes, aumentando 
a sua capacidade para cerca de 80 camas. ---------------------------- 

- Total de Investimento Previsto = 1.700.000,00€ (possibilidade de 

Candidatura Norte 2020 – Equipamentos Sociais, através do CIM-AT); -- 

b) Creche e Jardim de Infância de Casas dos Montes – implementação do 
Projeto de Eficiência Energética; ----------------------------------- 

- Total de Investimento Previsto = 400.000,00€ (possibilidade de 

Candidatura ao Programa Norte 2020, através da CIM-AT); ------------- 

c) Escola de Artes e Ofícios – Projeto de reconversão do atual espaço 
do LIJ e CAT, construção de uma cozinha central, lavandaria e um ERPI;  

- Total do Investimento Previsto = 2.300.000,00€ (possibilidade de 

Candidatura ao Programa PARES); ------------------------------------- 

d) Projeto de Ampliação do Lar de Vilarelho da Raia, tendo em vista 
aumentar a capacidade para 40 utentes. ------------------------------ 

 Total do Investimento Previsto = 343.210,61€, (possibilidade de 

Candidatura ao programa Norte 2020, através do CIM-AT) -------------- 

e) Projeto de Multiplicação do Lar de Vilar de Nantes, aumentando a 
sua capacidade para 80 camas. --------------------------------------- 

 Investimento Global = 80.000,00€ (capitais próprios) ------------- 
6 – Considerando que a Santa Casa da Misericórdia prevê que o Plano 

dos Investimentos referenciados venha a ser desenvolvido em horizonte 

temporal de 5 anos (2019-2024), apurando-se um valor global previsto 

de investimento, de cerca de 5.060.000,00€, traduzido no seguinte 

quadro: ------------------------------------------------------------ 

Descrição do Projeto Investimento 
Valor Previsto 

Investimento 

Construção Civil – Casa dos Montes 1.133.333,00€ 

Construção Civil – Ampliação em estrutura da Escola Artes e 

Ofícios 
1.533.333,00€ 

Equipamentos – Casas dos Montes 425.000,00€ 

Equipamentos Cozinha- Escola Artes e Ofícios 613.334,00€ 

Equipamentos Lavandaria - Escola Artes e Ofícios 153.334,00€ 

Equipamento Vilar de Nantes 80.000,00€ 

Equipamento para diversas valências (SSI; MC; Eficiência) 110.000,00€ 

Equipamento para diversas valências (SSI; MC; Eficiência) 110.000,00€ 

Equipamento para diversas valências (SSI; MC; Eficiência) 110.000,00€ 

Equipamento para diversas valências (SSI; MC; Eficiência) 110.000,00€ 

Equipamento para diversas valências (SSI; MC; Eficiência) 110.000,00€ 

Equipamento em eficiência energética em Vidago 400.000,00€ 

Equipamento de Creche 30.000,00€ 
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Estudos e Projetos – Casas dos Montes 141.667,00€ 

TOTAL 5.060.000,00€ 

  

7 – Considerando que os recursos financeiros necessários para a 

execução dos referidos investimentos, apontam para um montante de 

1.290.000,00€, resultante da componente de capitais próprios, em caso 

de aprovação das candidaturas a co-financiamento comunitário, 

acrescido dos montantes que serão suportados integralmente por fundos 

patrimoniais da instituição, e a realizar com carater plurianual, 

perspetiva-se a necessidade, por parte de tal organismo – Santa Casa 

da Misericórdia, em obter um apoio do Município, tendo em vista 

minimizar o esforço financeiro na realização dos referidos 

investimentos, na parcela dos capitais próprios, a suportar. -------- 

III – Proposta: ----------------------------------------------------- 

1 – Face ao exposto, tendo em consideração as razões de facto e de 
direito elencadas nos pontos anteriores, proponho, que seja submetida 

aos órgãos municipais competentes – Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal, a presente proposta, tendo em vista a autorização de 

concessão de comparticipação de apoio ao investimento, de acordo com 

a seguinte estratégia procedimental: -------------------------------- 

1.1 - Que seja autorizada, ao abrigo das disposições previstas nas 

alíneas h) e m) do nº2, do artº. 23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro e da alínea o), do nº1, do artº. 33, do Anexo I, da 

referida Lei, a atribuição, à Santa Casa da Misericórdia de Chaves, 

uma comparticipação financeira, num valor total de Setecentos mil 

euros (700.000,00€) do qual será transferido anualmente, o montante 

de setenta mil euros (70.000,00€), pelo período de dez (10) anos; --- 

1.2 - A referida comparticipação financeira anual terá início no ano 

em curso (2019) e a realizar da seguinte forma: --------------------- 

 Até dezembro de 2019 = 35.000,00€; ------------------------------- 

 De 2020 até 2028 = 70.000,00€/ano; ------------------------------- 

 Até dezembro de 2029 = 35.000,00€ -------------------------------- 
2 – Que seja celebrado um contrato-programa, tendo em vista domiciliar 
as condições e regras que vinculam as partes, quanto à legitimidade, 

justificação e monitorização do apoio financeiro a conceder e do qual 

se anexa minuta; ---------------------------------------------------- 

3 – Que fique, desde já, o Sr. Presidente da Câmara, legitimado na 
outorga do referido contrato-programa; ------------------------------ 

4 – Os encargos financeiros decorrentes da comparticipação ora em 
apreciação, têm enquadramento orçamental na rubrica da despesa 

08070104 – “Comparticipação na construção, beneficiação e conservação 

de Equipamentos Sociais”, sendo que, para os devidos efeitos, se anexam 

informação de cabimento e de compromisso; --------------------------- 

5 - Tendo em conta o carater plurianual dos encargos financeiros 

decorrentes da comparticipação ora em apreciação, e por não se 

encontrarem reunidas as condições previstas no nº3, do art.º 6, da Lei 

8/2012, de 21 de fevereiro, as quais permitiriam que, em situações em 

que o compromisso plurianual seja inferior ao montante a que se refere 

a alínea a) do nº1, do art.º 22, D.C. 197/99, de 8 de junho 

Calendarização da realização do Investimento 

Investimento 

elegível 

potencial 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.060.000,00€ 141.667,00€ 3.543.333,00€ 1.045.000,00€ 110.000,00€ 110.000,00€ 110.000,00€ 
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(99.759,58€), a competência referida na alínea c), do nº1, poderia ser 

delegada no Presidente da Câmara; ----------------------------------- 

5.1. - Sendo o montante global da comparticipação financeira a atribuir 

à Santa Casa da Misericórdia de Chaves, em cada ano, superior a tal 

limiar, carece, a presente proposta, de submissão à Assembleia 

Municipal, para aprovação da assunção dos encargos plurianuais, 

decorrentes da comparticipação financeira, ora em apreciação. ------- 

6 – Caso a presente proposta seja aprovada pelo órgão executivo 

municipal, deverá a mesma ser submetida ao órgão deliberativo 

municipal, para sancionamento; -------------------------------------- 

7 – Na sequência de aprovação da presente proposta pelos respetivos 
órgãos municipais competentes, que seja dado conhecimento da mesma e 

respetiva minuta de contrato-programa, à Santa Casa da Misericórdia 

de Chaves e despoletados os procedimentos indispensáveis à sua 

formalização; ------------------------------------------------------ 

8 – Que seja dada a necessária publicitação, do referido contrato-
programa, nos termos do artigo 56º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

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

9 - Face ao montante global da referida comparticipação financeira, 
deverá ser submetido, para fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 

o aludido contrato-programa, nos termos da LOPTC e respetiva Resolução 

instrutória. ------------------------------------------------------- 

10 - Para efeitos dos disposto no nº1, do atº 290-A do CCP, foi 

designado como Gestor do Contrato, Márcia Santos, Chefe de Divisão de 

Gestão Financeira, por deliberação de ………., com as funções de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato-programa, 

designadamente os níveis de execução previstos no seu clausulado. --- 

Chaves, 26 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

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

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

Anexos: Minuta de contrato-programa; -------------------------------- 

Inf. Cabimento; ----------------------------------------------------- 

Inf. Compromisso ---------------------------------------------------- 

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

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA ----------------------------------------- 

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

Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede na Praça 

de Camões, em Chaves, representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, com poderes para obrigar, conferidos por deliberação 

camarária de …………………….. e da Assembleia Municipal de ………………………, 

adiante abreviadamente designado por CMC ou Primeiro outorgante; ---- 

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

Santa Casa da Misericórdia de Chaves – IPSS, sem fins lucrativos, com 

o NIPC 501429910,  com sede no Largo Caetano Ferreira, apartado 70, 

em Chaves, com o  NIPC 501429930, representada pelo seu Provedor, 

Jorge Pinto de Almeida, com poderes para obrigar, conforme estatutos 

e deliberação da reunião da direção de…………………….., adiante designada 

Santa Casa da Misericórdia de Chaves ou segunda outorgante; --------- 

Considerando que, a Santa Casa da Misericórdia de Chaves é uma 

instituição Particular de Solidariedade Social, uma associação de 

fiéis, de iniciativa privada com estatuto de IPSS, cuja missão consiste 

na prestação de serviços e apoio a cidadãos em situação de carência e 

vulnerabilidade, desenvolvendo atividades de relevante interesse no 

apoio social, tendo em vista o combate à exclusão social e 

acompanhamento de casos referenciados e sua resolução através de 
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projetos e ações de integração e melhoria das condições habitacionais, 

saúde e sociais; ---------------------------------------------------- 

Considerando que a Santa Casa da Misericórdia de Chaves dispõe de uma 

rede de equipamentos e respostas sociais, todas elas abrangidas por 

um acordo de cooperação com a Segurança Social, que configuram um 

espaço de intervenção social de relativa dimensão e complexidade, 

dando diferentes respostas sociais a problemas da população da região, 

dispondo de estruturas residenciais para pessoas idosas, centros de 

dia, apoio domiciliário a idosos, lar de crianças e jovens, centro de 

acolhimento temporário para jovens em risco, creche, jardim-de-

infância e cantinas sociais. ---------------------------------------- 

Considerando que, as estruturas existentes atualmente são as 

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

• Lar Nossa Senhora da Misericórdia, localizado no Largo Caetano 

Ferreira, em Chaves, dispondo de Centro de Dia, com acordo de 

cooperação para 32 utentes numa capacidade total de 40 utentes, apoio 

domiciliário com acordo de cooperação para 52 utentes numa capacidade 

total de 56 utentes e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com 

acordo de cooperação e capacidade para 65 utentes; ------------------ 

• Lar Nossa Senhora da Conceição, localizado na Avenida Conde de Caria, 

em Vidago, dispondo de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com 

acordo de cooperação para 60 utentes, numa capacidade total capacidade 

para 65 utentes e Apoio Domiciliário dispondo de acordo de cooperação 

para 15 utentes, numa capacidade total para 30 utentes; ------------- 

• Lar de Santa Isabel, localizado na Rua do Prado, em Vilar de Nantes, 

com as seguintes valências: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 

com acordo de cooperação para 60 e capacidade total para 65 utentes, 

e Apoio Domiciliário, com acordo de cooperação e capacidade para 20 

utentes; ----------------------------------------------------------- 

Escola Agrícola de Artes e Ofícios, localizado na Avenida da Galiza, 

em Chaves, dando as seguintes respostas sociais: Lar de Infância e 

Juventude, com acordo de cooperação para 50 crianças/jovens e 

capacidade total para 70 crianças/jovens e Centro de Acolhimento 

Temporário, com acordo de cooperação e capacidade para 20 

crianças/jovens; --------------------------------------------------- 

• Centro Social de Casas dos Montes, localizado na Rua Rainha D. Leonor 

{Casas dos Montes), em Chaves, dispondo de Creche, com acordo de 

cooperação para 33 crianças e capacidade total para 56 crianças, Jardim 

de Infância, com acordo de cooperação para 33 crianças e capacidade 

total para 46 crianças e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 

com acordo de cooperação e capacidade para 14 utentes, em regime de 

internamento; ------------------------------------------------------ 

• Centro Social de Vilarelho da Raia, localizado na Rua de Rabal, em 

Vilarelho da Raia, com Estrutura Residencial para Pessoas Idosas com 

acordo de cooperação e capacidade para 14 utentes e Serviço de Apoio 

Domiciliário, com acordo cooperação para 10 utentes e capacidade total 

para 30 utentes; ---------------------------------------------------- 

• Cantinas Sociais; no âmbito do Plano de Emergência Alimentar, são 

fornecidas a pessoas carenciadas 41 refeições diárias, no Lar Nossa 

Senhora da Misericórdia em Chaves, e 38 refeições no Lar Nossa Senhora 

da Conceição, em Vidago. -------------------------------------------- 

Considerando as atribuições dos Municípios em matéria de Ação Social 

e Promoção do Desenvolvimento, consignadas designadamente, nas alíneas 

h) e m) do n.º 2 do art.º 23º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------- 

Considerando as competências das autarquias locais no apoio aos 

projetos de melhoria das instalações e equipamentos sociais, 
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permitindo, assim, promover melhores respostas sociais e de qualidade 

dos serviços; ------------------------------------------------------- 

Considerando que, para efeitos do nº1, do artigo 5º-B, do Código dos 

Contratos Públicos – CCP -, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-

B/2017 de 31 de agosto, e posteriores Declarações de Retificação, a 

parte II do Código não se aplica à celebração do contrato programa em 

causa, à luz do disposto na alínea c), do nº 4, do artigo 5, do CCP, 

estando, no entanto, sujeito ao seu âmbito de aplicação e princípios, 

com as devidas adaptações. ------------------------------------------ 

Assim, ao abrigo da alínea o) n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, é celebrado e reciprocamente aceite, o 

presente contrato-programa, o qual é enformado pelos considerandos 

acima enunciados, e irá reger-se pelas cláusulas seguintes: --------- 

Cláusula primeira --------------------------------------------------- 

(Objeto, fundamento e finalidade) ----------------------------------- 

1 - O presente contrato programa tem por objeto a cooperação 

financeira, materializada no apoio à Santa Casa da Misericórdia para 

a execução de alguns investimentos enquadrados no Plano de 

Reestruturação Financeira de tal organismo, os quais carecem de 

modernização das valências disponibilizadas aos vários públicos 

(idosos e infância e juventude). ------------------------------------ 

 2 – A realização de tais investimentos tem em vista aumentar a 

qualidade das respostas da instituição, dotá-las de todos os 

requisitos legais necessários ao exercício da atividade e incrementar 

a eficiência energética dos vários edifícios propriedade da 

Misericórdia de Chaves, de modo a diminuir, por essa via, os custos 

de exploração. ------------------------------------------------------ 

Cláusula segunda ---------------------------------------------------- 

(Obrigações) ------------------------------------------------------- 

1 - Compete ao Segundo Outorgante: ---------------------------------- 

a) O  cumprimento dos objetivos a que se propôs no Plano de 

Reestruturação Financeira, de acordo com o horizonte temporal, para o 

efeito determinado, desenvolvendo, no que diz respeito à realização 

dos investimentos previstos, todas as diligências indispensáveis à 

concretização e submissão de candidaturas no âmbito do Norte 2020 e/ou 

outros Programas de apoio comunitário e/ou estatal, tendo em vista 

alcançar co-financiamento comunitário indispensável à minimização do 

esforço financeiro a aportar à execução da requalificação e 

beneficiação das estruturas sociais, objeto de intervenção; --------- 

b)  Prestar e apresentar ao Primeiro Outorgante todas as informações 

e documentos por este solicitado acerca da execução do presente 

Contrato Programa; -------------------------------------------------- 

c) Apresentar, semestralmente, relatório circunscrito à evolução da 

execução do Plano de reestruturação aprovado, evidenciando, de forma 

detalhada, o nível de concretização dos objetivos propostos e, bem 

assim, os documentos comprovativos das interações que venham a ocorrer 

junto da(s) entidade(s) responsável(eis) pela(s) respetiva(s) 

candidatura(s) submetida(s) a programa(s) comunitário e/ou estatal; - 

d) Apresentar relatórios periódicos da realização das obras e 

intervenções e respetivos justificativos, bem como relatório final da 

sua conclusão; ------------------------------------------------------ 

e) Apresentar cópias dos pedidos de pagamento submetidos à entidade 

financiadora no âmbito das respetivas candidaturas; ----------------- 

f) Manter regularizadas as suas obrigações fiscais para com a ATA e 

contributivas perante a Segurança Social. --------------------------- 

2 – Compete ao Primeiro Outorgante: --------------------------------- 
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a) Conceder uma comparticipação financeira, até ao valor de 

700.000,00 € (setecentos mil euros), cumprindo o plano de pagamentos 

anual, previsto na cláusula quarta; --------------------------------- 

b)  Acompanhar as ações físicas e financeiras a desenvolver pela 

Segunda Outorgante e, bem assim os relatórios apresentados no âmbito 

da execução do Plano de Reestruturação Financeira aprovado; --------- 

c) Fiscalizar as ações efetuadas, nomeadamente através dos relatórios 

de execução da obra/autos de medição e/ou pedidos de pagamentos à 

entidade financiadora no âmbito das candidaturas apresentadas a co-

financiamento comunitário e/ou estatal. ----------------------------- 

Cláusula terceira --------------------------------------------------- 

(Prazo de Vigência e Execução) -------------------------------------- 

O Presente contrato programa produz efeitos reportados à data de 

assinatura do mesmo, pelos respetivos outorgantes e vigorará pelo 

período de dez (10) anos, com a concretização integral das 

transferências financeiras objeto da comparticipação atribuída pelo 

primeiro outorgante. ------------------------------------------------ 

Cláusula quarta ----------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

O pagamento do montante referido no número 2 da cláusula segunda, será 

efetuado de acordo com o seguinte plano de pagamentos, e desde que 

garantida a necessária obtenção de pronúncia por parte do Tribunal de 

Contas, na sequência da submissão do presente contrato-programa, para 

fiscalização prévia: ------------------------------------------------ 

 Até dezembro de 2019 = 35.000,00€; ----------------------------- 

 De 2020 até 2028 = 70.000,00€/ano; ----------------------------- 

 Até dezembro de 2029 = 35.000,00€ ------------------------------ 

Cláusula Quinta ----------------------------------------------------- 

(Acompanhamento e controlo da execução do programa) ----------------- 

O Primeiro Outorgante fiscalizará a execução do presente Contrato 

podendo realizar, para o efeito, inspeções e sindicâncias, ou 

determinar a realizar de uma auditoria por uma entidade externa, se 

assim considerar pertinente. ---------------------------------------- 

Cláusula Sexta ------------------------------------------------------ 

(Revisão do contrato) ----------------------------------------------- 

1 – Os outorgantes obrigam-se, mutuamente, a cooperar no sentido de 

garantir a boa realização do objeto do presente contrato-programa; -- 

2 - Qualquer alteração, adaptação, aditamento ou disposição acessória 

ao presente contrato-programa carece de prévio acordo dos outorgantes, 

e será concretizado por escrito através de Adenda ao mesmo e submissão 

ao órgão(s) municipal(ais) competente(s), consubstanciando, de igual 

modo, anexos supervenientes ao mesmo. ------------------------------- 

Cláusula Sétima ----------------------------------------------------- 

(Mora e Incumprimento do Contrato) ---------------------------------- 

1. O atraso na realização do programa por parte do Segundo Outorgante 

e desde que devidamente justificado, poderá conferir ao Primeiro 

Outorgante o direito de fixar novo prazo ou novo calendário para a sua 

execução. ---------------------------------------------------------- 

2. Verificado novo atraso, o Primeiro Outorgante tem o direito de 

resolver o Contrato, mas as quantias que já tiverem sido pagas a título 

de comparticipação só lhe devem ser restituídas na medida em que a 

realização do objeto do Contrato fique comprometido. ---------------- 

3. O Primeiro Outorgante reserva-se ao direito de, perante a não 

apresentação dos documentos e relatórios previstos na cláusula 

segunda, exigir extra ou judicialmente a devolução, parcial ou 

integral, do valor atribuído. --------------------------------------- 
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Cláusula Oitava ----------------------------------------------------- 

(Publicitação) ----------------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos de eficácia a partir da data da sua 

publicitação de acordo com o previsto no artigo 56º do anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

Cláusula Nona ------------------------------------------------------- 

(Resolução de conflitos) -------------------------------------------- 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução 

do presente   Contrato-programa é competente o Tribunal administrativo 

e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----- 

Cláusula Décima ----------------------------------------------------- 

(Designação do Gestor do Contrato) ---------------------------------- 

Para efeitos dos disposto no nº1, do atº 290-A do CCP, foi designado 

como gestor do Contrato Márcia Santos, Chefe de Divisão de Gestão 

Financeira, por deliberação de ……….…., com as funções de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato, designadamente os níveis de 

execução previstos na cláusula segunda. ----------------------------- 

Os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos pelo 

orçamento municipal da despesa, na classificação económica 08070104 – 

“Comparticipação na construção, beneficiação e conservação de 

Equipamentos Sociais”, correspondendo ao cabimento e compromisso n.ºs 

1859 e 2713, respetivamente, no cumprimento da LCPA - Lei nº 8/2012, 

de 21 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com as 

respetivas atualizações. -------------------------------------------- 

Paços do Concelho em Chaves, …….. de ……… de 2019 -------------------- 

O presente contrato-programa é feito em duplicado, ficando um exemplar 

na posse de cada um dos outorgantes, possui todas as folhas rubricadas 

e vai ser assinado pelas partes. ------------------------------------ 

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

(Dr. Nuno Vaz) ------------------------------------------------------ 

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, ----------------- 

(Coronel Jorge Pinto de Almeida) ------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto 

contra da Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, e com a abstenção do Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, 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: ------------------------------------------------ 

Sobre a matéria em apreço cumpre me referir o seguinte: ------------- 

1) No pretérito mês de janeiro, o ex-Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves, em Memorando público relativo à situação 

financeira desta Instituição, intitulado "Um diagnóstico preocupante", 

refere-se à data, a uma dívida na ordem dos 3 milhões de euros; ----- 

2) Pretende a Santa Casa da Misericórdia de Chaves, num cenário de 

enorme fragilidade financeira, efetuar um investimento de 5 milhões 

de euros, com base em projetos comunitários que não são financiados a 

100% e que portanto vão exigir capitais próprios; ------------------- 

3) Propõe-se agora a Câmara Municipal de Chaves disponibilizar 700 000 

euros para um plano que se entende severamente arriscado; ----------- 

4) Não é claro porque motivo a CM de Chaves inicia pagamentos em 2019 

para investimento ainda não candidatado nem aprovado; --------------- 
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5) A CM de Chaves no presente processo, não refere como vai fiscalizar 

este Contrato Programa, nem tão pouco de que forma possa a vir ser 

ressarcida; -------------------------------------------------------- 

No entanto, e porque: ----------------------------------------------- 

6) São conhecidas dividas a fornecedores e salários em atraso a 

trabalhadores desta Instituição, inclusivé relativos a subsídios de 

férias de 2019; ----------------------------------------------------- 

7 ) É conhecida a instabilidade de funcionamento e a impossibilidade 

de recuperação da Santa Casa da Misericórdia de Chaves sem recurso a 

apoios financeiros extraordinários; --------------------------------- 

8) Respeitando, antes de tudo e com muita preocupação, a fragilidade 

das pessoas e as Respostas Sociais, imprescindíveis, da Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves, verdadeiro motivo pelo qual votaria 

favoravelmente; ---------------------------------------------------- 

9) Mas, tendo para análise a presente proposta; --------------------- 

Abstenho-me na presente votação. ------------------------------------ 

Acompanharei com proximidade a atuação desta Câmara no respeitante ao 

apoio financeiro prestado. ------------------------------------------ 

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

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

Democrata, Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo apresentado a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

O seu voto contra, prende-se com o facto de não ter tido acesso aos 

documentos, em tempo útil, para poder analisar a proposta, pois a 

minuta do contrato-programa e a informação de cabimento e de 

compromisso constantes como anexo da proposta na minuta não foram 

enviadas no email, pelo que sugeriu o adiamento da votação da proposta 

para a próxima reunião da Câmara para poder analisar devidamente os 

documentos, proposta recusada pelo Presidente da Câmara. A Vereadora 

considerou que não lhe restava, então, outra alternativa que não fosse 

o voto contra, deixando o seu protesto pela falha no envio dos 

documentos, pois um apoio no valor financeiro em causa e para uma 

década é um compromisso que não se pode tomar de ânimo leve sem a 

devida ponderação e análise do clausulado. -------------------------- 

Valoriza o trabalho desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de 

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

Questiona o Senhor Presidente da Câmara, se, outra qualquer IPSS 

solicitar o mesmo apoio, terá o mesmo tratamento. ------------------- 

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

Em resposta às intervenções, acima, exaradas, usou da palavra, o Senhor 

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

1 – No essencial, os argumentos utilizados, pelos Senhores Vereadores, 

num raciocínio lógico-dedutivo, levariam a concluir que o sentido de 

voto a expressar fosse de sentido favorável, mas a verdade é que 

manifestaram sentido de voto diverso, a Vereadora Manuela Tender, 

votou contra, o Vereador Castanheira Penas, absteve-se. ------------- 

2 – Efetivamente, reconhecer que a Santa Casa da Misericórdia de Chaves 

é a instituição de cariz social mais antiga do concelho e um das mais 

antigas do país, pois já conta com mais de 500 anos de existência, que 

é aquela que presta maior número de serviços à comunidade flaviense, 

nas mais diversas áreas sociais, que vão da infância à velhice, pois 

tem em funcionamento Lares, Centros de Dia, Cantina Social, Creche, 

Jardins de Infância, Centro Temporário de Acolhimento de Jovens e 

Apoio Domiciliário, e conta nos seu quadro com mais de 250 

trabalhadores, e depois estar contra o apoio financeiro proposto, 

destinado a investimento, que se concretize em 70 mil euros por ano, 

durante dez anos, é incoerente. ------------------------------------ 
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3 – Reconhecer ainda que esta IPSS atravessa, há longos, uma situação 

de dificuldade económica e financeira, e não estarem disponíveis para 

contribuírem para a criação de condições políticas que possibilitem a 

sua viabilização, é algo que me deixa perplexo. --------------------- 

4 – Dizer que não se concorda com a proposta de apoio subscrita por 

mim, e que se destina a comparticipar financeiramente investimento em 

requalificação de Lares, designadamente o da Sede, sito na Praça de 

Camões, que tem intimação para encerrar, por razões de segurança e 

salubridade, em vista a melhorar as respetivas condições de conforto 

e de vida dos seus utentes, que são os nossos concidadãos, é, no 

mínimo, indecifrável para mim. -------------------------------------- 

5 – Expressar tal sentido de voto quanto a Misericórdia de Chaves, 

depois de vazio diretivo, tem os órgãos sociais instalados e a 

funcionar com regularidade e com vontade de a recuperarem 

financeiramente, tendo, designadamente, construído uma proposta de 

investimento de mais de 5 milhões de euros, cuja fonte de financiamento 

principal assenta em fundos europeus, doas quais 1,4 milhões já se 

encontram assegurados através do Pacto de Desenvolvimento do Alto 

Tâmega, é, na minha perspetiva, inexplicável. -----------------------

6 – Não consigo perceber o racional ou a coerência de entender que 

apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Chaves, em 70 mil euros, por 

ano, destinado exclusivamente a investimento, é excessivo e constitui 

um risco para o interesse público, quando, designadamente o Senhor 

Vereador Castanheira Penas, participou e votou favoravelmente decisões 

camarárias, e outro tipo de decisões, que permitiram que do erário 

público municipal fossem canalizados, no período de dez anos, para a 

Chaves Social, que entretanto faliu, e Voz da Juventude, mais de 900 

mil euros. ---------------------------------------------------------- 

7 – A proposta que subscrevi visa contribuir, ainda que não na medida 

das necessidades dos beneficiários da atividade desenvolvida pela 

Santa Casa, mas no respeito pela capacidade financeira do município 

de Chaves, para melhorar as respostas sociais existentes daquela IPSS, 

designadamente os lares. -------------------------------------------- 

8 – No que diz respeito ao acesso dos assuntos constantes na ordem de 

trabalhos das reuniões de Câmara, para além, do ficheiro informático 

enviado aos Senhores Vereadores, os mesmos estiveram disponíveis, para 

consulta física, no gabinete de apoio às reuniões, entre o momento do 

envio da ordem do dia e a realização desta reunião, e se tivesse sido 

suscitado algum esclarecimento adicional, o mesmo poderia ter sido 

facultado, a verdade é que tal são sucedeu. ------------------------- 

9 – O sentido de decisão dos Senhores Vereadores do PSD já vinha 

decidido, por razões que desconheço e não consegui perceber, pese 

embora tenham sido facultadas todas as explicações e esclarecimento 

suscitados durante a reunião. --------------------------------------- 

 

 

2.14. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS. - LEI N.º 

50/2018, DE 16 DE AGOSTO, E DECRETO-LEI Nº 104/2018, DE 29 DE NOVEMBRO 

DE 2018. - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS. PROPOSTA N.º89/GAP/2019. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, de 16/08, entrou 

em vigor a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer 

o quadro de transferências de competências para as autarquias locais, 
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concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ----------------------- 

2. Considerando que, nos termos do artigo 3º, do retrocitado diploma 

legal, a transferência das novas competências tem carater universal, 

admitindo-se, contudo, que a mesma se possa fazer de forma gradual até 

1 de janeiro de 2021, nos termos previstos no nº 2, do artigo 4º da 

retrocitada Lei; ---------------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, do mesmo diploma 

legal, a transferência de competências é concretizada através de 

diplomas legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais foram estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão, entre os quais o Decreto-

Lei nº 104/2018, de 29 de novembro, mediante o qual é concretizado o 

quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; ------------------- 

4. Considerando que, no exercício das competências que lhe são 

conferidas pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do 

disposto na alínea a), do nº2, do Artigo 4º, da aludida Lei-quadro da 

transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, e em conformidade com os diplomas setoriais 

posteriormente publicados, o executivo municipal sob a Proposta Nº 

3/GAP/2019, em reunião de 21 de janeiro de 2019, tomou uma deliberação 

através da qual a Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal que 

fosse comunicada à Direção-Geral das Autarquias Locais que o Município 

não pretendia, no ano de 2019, a transferência de diversas competências 

previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, entre as quais, as 

competências previstas no Artigo 22º referentes ao domínio das 

estruturas de atendimento ao cidadão, tendo tal proposta sido aprovada 

pela assembleia municipal, em sua sessão extraordinária do dia 30 de 

janeiro de 2019; ---------------------------------------------------- 

5. Considerando que a alínea b), do n.º 2, do artigo 4º, da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto, determina que as autarquias locais que não 

pretendam a transferência das competências no ano de 2020, devem 

comunicar tal decisão administrativa à Direção-Geral das Autarquias 

Locais, até ao dia 30 de setembro de 2019, após prévia deliberação dos 

seus órgãos deliberativos, nesse sentido, leia-se, assembleias 

municipais, em face do previsto no Artigo 92, do Decreto-Lei nº 

84/2019, de 28 de junho (DLEO); ------------------------------------- 

6. Considerando que a transferência e consequente assunção de algumas 

das competências a transferir para o Município de Chaves, nos termos 

previstos, concretamente no Decreto-lei nº 104/2018, de 29 de 

novembro, continua a comportar um ónus, quer do ponto de vista 

financeiro, quer do ponto de vista operacional, de muito difícil 

concretização, em face da realidade desta Autarquia Local, suscetível 

de comprometer o desenvolvimento e boa execução de tais competências; 

7. Considerando que, a não aceitação da maioria das transferências, 

no ano, de 2020, carece de deliberação, nesse sentido, da assembleia 

municipal, bem como da respetiva comunicação à DGAL, até 30 de setembro 

de 2019, sob pena de, não o fazendo, as competências, em causa, se 

considerarem transferidas para o Município de Chaves. --------------- 

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito supra expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência, a 
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partir de 1 de janeiro de 2020, das competências no domínio da 

instalação e gestão de lojas do cidadão, espaços cidadão e gestão de 

gabinetes de apoio aos emigrantes e centros locais de apoio à 

integração de migrantes, concretizadas pelo Decreto-Lei nº 104/2018, 

de 29 de novembro; -------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto no referido 

diploma legal concretizador de tal transferência; ------------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tais deliberações à DGAL, até ao próximo dia 30 

de setembro de 2019, sob pena de, não o fazendo, as competências, 

referidas na anterior alínea a), se considerarem transferidas para o 

Município de Chaves; ------------------------------------------------ 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação que 

vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos no 

artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------- 

Chaves, 28 de agosto de 2019. --------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, 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: ------------------------------------------------ 

“Em coerência com o que tinha sido a sua posição anterior sobre a 

matéria, a sua posição é de abstenção.”. ---------------------------- 

 

 

2.15. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS; - LEI 

N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO E RESPETIVOS DIPLOMAS LEGAIS DE ÂMBITO 

SETORIAL; - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS 

PARA OS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS. PROPOSTA N.º 90/GAP/2019. ------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. Considerando que, no pretérito dia 17/08/2018, entrou em vigor a 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a qual veio estabelecer o quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; ----------------------- 

2. Considerando que, de acordo com o artigo 4º, da retrocitada Lei, 

a transferência de competências é concretizada através de diplomas 

legais de âmbito setorial, relativos às diversas áreas a 

descentralizar e nos quais ficarão estabelecidas as disposições 

transitórias adequadas à respetiva gestão; -------------------------- 

3. Considerando que no dia 30/04/2019, foi publicado, em Diário da 

República, o Decreto-Lei n.º 57/2019, que visa a concretização do 

quadro de transferências de competências dos municípios para os órgãos 

das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto. ---------------------------------------------------- 
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4. Considerando que, o artigo 92º, do Decreto-Lei nº. 84/2019, de 28 

de junho, determina que as autarquias locais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, devem comunicar tal 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 30 de setembro 

de 2019, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido, leia-se, assembleias municipais; --------------------------- 

5. Considerando que após reflexão interna elaborada para o efeito, 

concluiu-se que as competências previstas nas alíneas a) e b) no n.º 

1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 se relevam indispensáveis 

para a gestão direta e integrada de todos os espaços, vias e 

equipamentos do município e para o interesse geral e comum; --------- 

6. Considerando que a transferência das competências previstas nas 

alíneas a) e b) no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 irá 

criar um tratamento diferenciado no território municipal, em virtude 

da capacidade logística intrínseca de cada freguesia, o que não 

viabilizaria uma harmonização entre freguesias. --------------------- 

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: - 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara 

Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na não aceitação da transferência para as 

freguesias, no ano de 2020, das competências previstas na alínea a) e 

b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, a saber: gestão 

e manutenção de espaços verdes; e limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros; ---------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 

aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto nos 

diplomas legais concretizadores de tais transferências; ------------- 

c) No estrito cumprimento do quadro legal aplicável, dever-se-á 

comunicar o teor de tal deliberação à DGAL até ao dia 30/09/2019, sob 

pena de, não o fazendo, a competência, referida na anterior alínea a), 

se considerar transferida para as freguesias; ----------------------- 

d) Por último, dever-se-á proceder à publicitação da deliberação que 

vier a ser tomada pela Assembleia Municipal, nos termos previstos no 

artigo 56º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------- 

Chaves, 28 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vereador 

do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, aprovar a referida proposta. Proceda-se em conformidade com o 

teor da mesma. ------------------------------------------------------ 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
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1. “REALIZAÇÃO DA XV MARATONA BTT - ROTA DO PRESUNTO”. ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - BTT CLUBE DE CHAVES -. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 194/STL/2019. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação denominada “BTT CLUBE DE CHAVES” com 

sede na Rua dos A, Loja 11, Antiga Escola de Enfermagem, freguesia de 

Santa Maria Maior, concelho de Chaves veio, através de requerimento 

com registo de entrada nos serviços desta Autarquia n.º 5482/19, de 

18/07/2019, solicitar autorização para realização do evento denominada 

”XV MARATONA BTT – ROTA DO PRESUNTO ” a realizar nos dias 14 e 15 de 

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

2. Considerando que, no aludido requerimento, “BTT Clube de Chaves” 

solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas administrativas 

correspondentes;---------------------------------------------------- 

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no artº 24 do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais.----------------------------------------    

3.2 Nesta conformidade, o n.º2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte:--- 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.” Considerando, 

ainda que a apreciação e decisão da eventual isenção do pagamento das 

taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança de taxas 

Municipais, carece de formalização de pedido, o qual deverá ser 

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º 8, 

do art.24º do referido Regulamento Municipal.------------------------ 

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos, a saber;--------------------------------------- 

- Documento comprovativo da natureza jurídica;----------------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária;------------------ 

- Declaração de não dívida à Segurança Social e Autoridade Tributária. 

3.5 Considerando que de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; 

3.6. Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos n.os 2,8 e 12 do art.24 do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais;------------------------ 

3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença especial de ruído para o fim em vista, ascendem ao 

montante de €22.25 (vinte e dois euros e vinte e cinco cêntimos).----  

II – PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental;------------ 

a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião do órgão executivo 

municipal, para adoção de deliberação no sentido de conceder, pelos 

motivos acima mencionados, isenção das respetivas taxas, no valor de 

€22.25 (vinte e dois euros e vinte e cinco cêntimos) de acordo com o 

disposto no n.os 2,8 e 12, do art.24.º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais.---------------------------------------- 
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b) Sequencialmente notificar a requerente, nos termos do art. 114 º 

do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

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

c) A deliberação que vier a ser tomada, deverá ser comunicada à Divisão 

de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção de taxas 

concedidas pela Autarquia Local. ------------------------------------  

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

Chaves, 23 de agosto de 2019-----------------------------------------                                      

A Assistente Técnica------------------------------------------------ 

Manuela Sargento----------------------------------------------------  

Em anexo: os referidos documentos------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/08/26. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. “REALIZAÇÃO DO OUTEIRO METAL FEST” – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 

CASA DA CULTURA POPULAR DE OUTEIRO SECO. INF. 188/STL/19. ----------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação denominada “ Casa Cultura Popular de 

Outeiro Seco” com sede na Rua Central, n.º 52, Outeiro Seco, Freguesia 

de Outeiro Seco, concelho de Chaves veio, através de requerimento com 

registo de entrada nos serviços desta Autarquia n.º 9655/19, de 

19/08/2019, solicitar autorização para realização do evento 

denominado” OUTEIRO METAL FEST” a realizar no Complexo Desportivo 

Outeiro Seco, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2019.-------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, a “ Associação Casa da 

Cultura de Outeiro Seco” solicitou, também, a isenção do pagamento das 

taxas administrativas correspondentes;------------------------------- 

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no artº 24 do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais.---------------------------------------- 

3.2 Nesta conformidade, o n.º2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte:--- 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”------------- 

 Considerando, ainda que a apreciação e decisão da eventual isenção 

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

de taxas Municipais, carece de formalização de pedido, o qual deverá 

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º 8, 

do art.24º do referido Regulamento Municipal.----------------------- 

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos, a saber;--------------------------------------- 

- Documento comprovativo da natureza jurídica;----------------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária;----------------- 

- Declaração de não dívida à Segurança Social e Autoridade Tributária. 
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3.5 Considerando que de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------- 

3.6. Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos n.os 2,8 e 12 do art.24 do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais;------------------------ 

3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença especial de ruído para o fim em vista, ascendem ao 

montante de € 144.70 (cento e setenta e oito euros e dez  cêntimos.--  

II – PROPOSTA------------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental;------------ 

a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião do órgão executivo 

municipal, para adoção de deliberação no sentido de conceder, pelos 

motivos acima mencionados, isenção das respetivas taxas, no valor de 

€144.70 (cento e quarenta e quatro euros e setenta cêntimos) de acordo 

com o disposto no n.os 2,8 e 12, do art.24.º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais.-------------------------------------- 

b) Sequencialmente notificar a requerente, nos termos do art.114 º do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

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

c) A deliberação que vier a ser tomada, deverá ser comunicada à Divisão 

de Gestão Financeira, para  efeitos de controlo de isenção de taxas 

concedidas pela Autarquia Local.-------------------------------------   

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

Chaves, 22 de agosto de 2019----------------------------------------- 

A Assistente Técnica------------------------------------------------- 

Manuela Sargento----------------------------------------------------  

Em anexo: os referidos documentos------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/08/26. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. “CONCERTO COM A BANDA “MUSIKAL COM TIO ÓSCAR” CENTRO SOCIAL 

PAROQUIAL DE CHAVES - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 189/STL/2019. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que O Centro Social Paroquial de Chaves” com sede no 

Largo da Lapa, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves 

veio, através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

desta Autarquia n.º 7118/19, de 14/08/2019, solicitar autorização para 

realização do evento denominada ”MUSIKAR COM TIO ÓSCAR ” a realizar 

no dia 20 de setembro de 2019.--------------------------------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, “Centro Social Paroquial 

de Chaves” solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas 

administrativas correspondentes;------------------------------------ 

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no artº 24 do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais.----------------------------------------    

3.2 Nesta conformidade, o n.º2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte:--- 
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“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.” Considerando, 

ainda que a apreciação e decisão da eventual isenção do pagamento das 

taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança de taxas 

Municipais, carece de formalização de pedido, o qual deverá ser 

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º 8, 

do art.24º do referido Regulamento Municipal.------------------------ 

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos, a saber;--------------------------------------- 

- Documento comprovativo da natureza jurídica;----------------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária;------------------ 

- Declaração de não dívida à Segurança Social e Autoridade Tributária. 

3.5 Considerando que de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; 

3.6. Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos n.os 2,8 e 12 do art.24 do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais;------------------------ 

3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença especial de ruído para o fim em vista, ascendem ao 

montante de €77.90 (setenta e sete euros e noventa cêntimos).--------  

II – PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental;------------ 

a) Agendamento deste assunto para a próxima reunião do órgão executivo 

municipal, para adoção de deliberação no sentido de conceder, pelos 

motivos acima mencionados, isenção das respetivas taxas, no valor de 

€77.90 (setenta e sete euros e noventa cêntimos) de acordo com o 

disposto no n.os 2,8 e 12, do art.24.º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais.---------------------------------------- 

b) Sequencialmente notificar a requerente, nos termos do art.114 º do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

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

c) A deliberação que vier a ser tomada, deverá ser comunicada à Divisão 

de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção de taxas 

concedidas pela Autarquia Local. ------------------------------------  

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

Chaves, 26 de agosto de 2019-----------------------------------------                                      

A Assistente Técnica------------------------------------------------ 

Manuela Sargento----------------------------------------------------  

Em anexo: os referidos documentos------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/08/28. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação 

quanto ao proposto na informação 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. --------------------------------------------- 

Mais deliberou, informar, que o evento terá lugar no Largo General 

Silveira, no próximo dia 20 de setembro de 2019, entre as 19:00 horas 

e as 21:00 horas. --------------------------------------------------- 
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III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. REQUERENTE: LEONEL DOS SANTOS FERREIRA – 

ALDEIA DE MOREIRAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 156/SHSDPC/N.º93/2019. --- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 1. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.08.16---------------------------------------------------------- 

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 2019.08.22. ----- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 157/SHSDPC/N.º94/2019. --------- 

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 

2019.08.19---------------------------------------------------------- 

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 2019.08.21. ----- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 160/SHSDPC/N.º95/2019. --------- 

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 

2019.08.20---------------------------------------------------------- 

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 2019.08.21. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. DENUNCIA DOS PROTOCOLOS PARA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA DR. 

FRANCISCO GONÇALVES CARNEIRO E DO PAVILHÃO DA ESCOLA DR. ANTÓNIO 

GRANJO. INFORMAÇÃO Nº 152/2019 -------------------------------------- 

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 agosto de 2019, foi presente na reunião do executivo 

camarário, a informação nº 135/2019 do SJD/DDSC relativa à denuncia 

dos Protocolos para utilização do Pavilhão da Escola Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro e do Pavilhão da Escola Dr. António Granjo, a qual 

se anexa à presente informação;-------------------------------------- 

2.Considerando que na referida reunião durante a discussão do assunto, 

foi requerida maior pormenorização na fundamentação da proposta no que 

concerne à utilização dos pavilhões por parte das entidades;--------- 

3.Assim, dadas as dúvidas suscitadas se apresenta a presente proposta 

para ser apreciada em próxima reunião do executivo camarário. ------- 

II – Fundamentação --------------------------------------------------

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 Secundária Dr. 

António Granjo, o qual se anexa à presente informação. --------------

3.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 necessárias;-------------

4. 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 julho de cada ano, sendo que o 

Município está obrigado a pagar a quantia mensal de 1.500,00€ por cada 

Pavilhão e 25% das despesas de manutenção dos espaços, caso efetuadas;-

5. Considerando que o protocolo relativo ao Pavilhão da Escola Dr. 

António Granjo, envolve a utilização de segunda a sexta-feira das 

19h00 às 23h00, compreendendo 4 horas diárias, e ao sábado das 9h00 

às 13h00 e das 15h00 às 20h00, compreendendo 9 horas;----------------

6.Considerando que de acordo com o mapa de utilização do Pavilhão da 

Escola Dr. António Granjo são utilizadas mensalmente, de segunda a 

sexta-feira, 88 horas, estando ao sábado 36 horas sem utilização, 

comportando um custo hora de 12,10€ o que perfaz de segunda a sexta-

feira, 1064,80€ e ao sábado, 435,60€;--------------------------------

7.Considerando que de acordo com a utilização mensal, num total de 124 

horas (segunda a sábado) não são utilizadas as 36 horas dos sábados, 

numa percentagem de 29,03% das horas disponíveis no horário do 

protocolo;---------------------------------------------------------- 

8. Considerando que no referido pavilhão, das 20 horas de ocupação 

semanal, de segunda a sexta-feira, são utilizadas 5 horas, (17,24 % 

das disponíveis) com o objetivo de formação, sendo as restantes 15 

como recreação e lazer;----------------------------------------------
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9. Considerando que das 5 horas de ocupação cujo objeto de prática é 

a formação, as modalidades praticadas são futsal (4 horas) e 

Basquetebol (1 hora) e nas 15 horas de recreação e lazer a modalidade 

praticada é futsal;--------------------------------------------------

10. Considerando que o protocolo relativo ao Pavilhão da Escola Dr. 

Francisco Gonçalves Carneiro, envolve a utilização de segunda a sexta-

feira das 18h30 às 23h00, compreendendo 4,5 horas diárias, e ao sábado 

das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, compreendendo 7 horas, no 

total de 127 horas mensais;------------------------------------------

11. Considerando que de acordo com o mapa de utilização do Pavilhão 

da Escola Dr. Francisco Gonçalves Carneiro são utilizadas mensalmente, 

de segunda a sexta-feira, 72 horas, ficando 27 horas livres, num total 

de 99 horas, sendo que aos sábados são utilizadas 16 horas ficando 

livres 12 horas. As referidas horas, de acordo com o valor pago 

mensalmente pelo Município, comportam um custo hora de 11,81€, sendo 

que perfaz um total de 1039,28€ em horas de utilização efetiva e 

460,59€ sem utilização. ---------------------------------------------

12. Considerando que de acordo com a utilização mensal, num total de 

127 horas, (segunda a sábado) não são utilizadas, 39 horas, (30,73%) 

das horas disponíveis no horário do protocolo; ----------------------

13. Considerando que no referido pavilhão, das 20,5 horas de ocupação 

semanal efetiva, são utilizadas 13,5 horas (45,76% das disponíveis) 

com o objetivo de formação sendo as restantes 7 como recreação e lazer; 

14. Considerando que das 13,5 horas cujo objeto de prática é a 

formação, as modalidades praticadas são: atletismo (3 horas), futsal 

(3 horas), basquetebol (2 hora) e Ténis de Campo (5,5 horas) e nas 7 

horas de recreação e lazer as modalidades praticadas são futsal 

(5horas) e Voleibol (2 horas);---------------------------------------

15. Considerando que no Ginásio anexo ao respetivo pavilhão são 

utilizadas 7 horas cujo objeto de prática é formação sem competição 

(desportos de combate);----------------------------------------------

16. Considerando que a distribuição de ocupação por tipologia de uso 

se revela distorcida em relação aos objetivos de formação dos jovens 

e desenvolvimento do desporto, já que os referidos pavilhões são usados 

maioritariamente como recreação e lazer conforme o exposto 

anteriormente. Efetivamente a utilização em formação cinge-se a 31,62% 

no total dos 2 pavilhões. -------------------------------------------

17. Considerando, face à experiencia acumulada, que a execução dos 

protocolos revela desajustamento, mormente por não haver qualquer 

utilização aos sábados, de 9 horas, no pavilhão das Escola Dr. António 

Granjo. e no Pavilhão da Escola Dr. Francisco Gonçalves Carneiro só 

se utilizam 4 horas das 7 disponíveis; ------------------------------

18. Considerando, por fim, que a Autarquia despendeu com os protocolos 

30.000,00€ de 15 de setembro de 2018 a 15 de julho de 2019, sendo que 

apenas arrecadou 4.784,70€ relativamente ao pavilhão da Escola Dr. 

António Granjo e 3.579,30€ relativamente ao pavilhão da Escola Dr. 

Francisco Gonçalves Carneiro, no mesmo período, de acordo com a 

informação prestada pela DGF; ---------------------------------------

19. Considerando assim o rácio negativo, no valor de 21.636,00€, entre 

o valor de receita e despesa com os aluídos protocolos para utilização 

dos pavilhões; ------------------------------------------------------

20. Considerando as reiteradas queixas dos utilizadores relativamente 

às condições de iluminação e dos balneários, sendo que no pavilhão da 

Escola Dr. António Granjo metade das luminárias se encontram 

avariadas; ---------------------------------------------------------

21. Considerando ainda que os Agrupamentos Escolares têm autonomia 

para eles próprios tratarem da cedência e aluguer das instalações para 
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uso da comunidade, sendo os restantes Agrupamentos exemplo dessa 

prática; -----------------------------------------------------------

22. Considerando que de acordo com orientações superiores, o Município 

de Chaves continuará a colaborar no desenvolvimento da formação 

desportiva da população do Concelho de Chaves, podendo ser negociados 

futuros 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. -------------------------------------------- 

26 de agosto de 2019 ------------------------------------------------ 

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

Maciel Duque -------------------------------------------------------- 

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

1. Cópia dos protocolos;---------------------------------------------

2. Mapa de utilização dos Pavilhões; --------------------------------

3. Informação nº 135/2019 SJD/DDSC. --------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 26/08/2019. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração do Sr. Vice-presidente da Câmara. -- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.08.28. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

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, 

concordar com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade 

com o teor da mesma. Notifique-se. ---------------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

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. --------------------------------- 
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Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 4. -- 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VICE-PRESIDENTE, NO USO 

DE PODERES DELEGADOS, DR. FRANCISCO CHAVES DE MELO. ---------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 5. -- 

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

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

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

 

 

3.3. 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 6. -- 

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

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

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

 

 

3.4. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 379/19 – ARLINDO DE FREITAS – QUINTA DA NORA, N.º 3, 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

22.08.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 1021/19, referente ao processo n.º 

379/19, o Sr.º Arlindo de Freitas, na qualidade de proprietário, 

solicita, um pedido de aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada na legalização das obras de ampliação6 de 

uma habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 968/79, 

localizada na Quinta da Nora - Cinochaves, N.º 3, freguesia de Santa 

Maria Maior no concelho de Chaves.----------------------------------- 

1.2- O prédio urbano tem a área total de 133,00 m2, está inscrito na 

matriz com o n.º 3252 e descrito na conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 3488/20100611, da freguesia de Santa Maria Maior.---------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Licença n.º 968/79, para “construção de um bloco de 

r/chão e andar em ala contínua, constituído por 5 habitações com a 

área total de 762,59 m2.”-------------------------------------------- 

2.2 - Processo N.º 116/DAF/FISC/2017.-------------------------------- 

2.3- Processo N.º 649/16, relativo a pedido de “reparação e colocação 

de azulejos de pedra em muro frontal”.------------------------------- 

                                                           
6 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio;---------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 1 000;-------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar.--- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, a parcela de terreno, está inserida em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 
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155,14 m2. Existe um aumento de área de 12,05 m2, relativamente á 

construção licenciada ao abrigo da licença de construção n.º 968/79.- 

5.2 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-07-11, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”46/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido.------------------------------------------ 

5.3 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, pese embora, fosse comunicado ao requerente a necessidade 

de ser criada, ventilação, na instalação sanitária existente no r/chão 

do imóvel. Esta desconformidade, foi comunicada ao requerente, que 

referiu que irá executar a ventilação na instalação sanitária do r/chão 

da habitação e apresentar fotografias comprovativas, aquando do pedido 

de emissão da autorização de utilização e caso a Câmara Municipal 

delibere favoravelmente o pedido de legalização de obras de 

ampliação.---------------------------------------------------------- 

5.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 1,20 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno x índice de construção) = 133,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 159,60 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 155,14 m2, o que implica um índice de 

utilização de 1,17 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de utilização do local).- 

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

17,23 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 

95,37 euros.-------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 112,60 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e 

na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 
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publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que, 

o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 12,05 m2;------------------------ 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,14 0,14   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,18 0,18   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   
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 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 1 0,17 0,17   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,36 0,36   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,43     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   12,05 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 17,23   € 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 
12,05m2 3,30 € 39,77 € 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      95,37 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 17,23 € + 95,37 € = 112,60 €---------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 22.08.2019.------------------------------------------------ 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. ALTERAÇÃO A PAVILHÃO DO MERCADO ABASTECEDOR, PEDIDO DE 

LICENCIAMENTO – PROCESSO N.º 253/06 – VERDEFÉMERO, LDA. – LUGAR DE 

VALE SALGUEIRO, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA 

DE 22.08.2019. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 1625/19 e n.º 1763/19, referente 

ao processo n.º 253/06, a firma Verdefémero, Lda, na qualidade de 

arrendatária, solicita, pedido de licenciamento, com vista à aprovação 

de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras 

de alteração7, de um pavilhão destinado a comércio, localizado no lugar 

                                                           
7 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 

ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 
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de Vale de Salgueiro, no pavilhão do mercado, lote 1 do loteamento 

titulado pelo alvará 4/05, freguesia de Outeiro Seco no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 62.489,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3191 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3250/20060126, da freguesia de Outeiro Seco.- 

2 –ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Loteamento titulado pelo alvará 4/05, emitido em 8 de Novembro 

de 2005, em nome do M.A.R.C.- Mercado Abastecedor da Região de Chaves, 

S.A. e ulteriores alterações.---------------------------------------- 

2.2- Alvará de Obras de Construção n.º 375/06, para “construção do 

pavilhão do Mercado e do Entreposto E1”.----------------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização n.º 104/07, para “pavilhão 

do mercado abastecedor da região de Chaves e entreposto E1”.--------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º do RMUE, designadamente:------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

- Contrato de arrendamento;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e coordenador do projeto, quanto ao cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------------- 

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater -------------------------------------------------- 

- Seguro de responsabilidade civil do técnico;----------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Planta de implantação/arranjos exteriores à escala de 1: 500;------ 

- Plantas à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Desenho de alterações à escala 1:100;------------------------------ 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- De acordo com o Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro alterado 

e republicado pelo Dec.-Lei 136/2014, de 9 de Setembro, o pedido 

formulado insere-se nas especificações da alínea c), do n.º 4, artigo 

4, sendo certo que, no caso concreto em apreciação a requerente optou 

pelo regime de licenciamento, conforme previsto no seu ponto 6.------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 B, o prédio urbano está inserido no Parque Empresarial 

de Chaves (PEC), correspondendo à componente do Mercado Abastecedor 

da Região de Chaves.------------------------------------------------- 

4.3- No alvará de loteamento----------------------------------------- 

- Área do lote = 62.489,00 m2;--------------------------------------- 

- Área de implantação do pavilhão do mercado = 2.106,00 m2 ---------- 

                                                           

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
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- Área de construção= 2.106,00 m2------------------------------------ 

- Número de pisos = 1;----------------------------------------------- 

- Cércea máxima = 12 metros;----------------------------------------- 

- Finalidade = comércio e indústria agroalimentar;------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- De acordo com as plantas representativas das alterações 

pretendidas, verifica-se que não há aumento de área, relativamente a 

edificação existente. As alterações propostas são ao nível da 

funcionalidade do espaço interior, vãos interiores e exteriores.----- 

5.2- O edifício a alterar tem uma área bruta de construção de 2.106,00 

m2, distribuídos por 1 piso, r/chão. -------------------------------- 

5.3- O lote de terreno, onde se projeta o pavilhão, é parte integrante 

do loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (MARC).----- 

5.4- O requerente propõe, para o lote, os seguintes parâmetros 

urbanísticos:------------------------------------------------------- 

- Área do lote = 62.489,00 m2;--------------------------------------- 

- Área de implantação do pavilhão do mercado = 2.106,00 m2 ---------- 

- Área de construção do pavilhão do mercado= 2.106,00 m2------------- 

- Número de pisos = 1;----------------------------------------------- 

- Cércea = 7,5 metros;----------------------------------------------- 

- Finalidade = comércio;--------------------------------------------- 

5.5 - Face à tipologia do imóvel previsto (comércio) e à área bruta 

de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea d), 

do n.º 3, do artigo 12.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, uma vez que contempla 

no interior do seu prédio 82 lugares de estacionamento automóvel (sendo 

2 destinados a pessoas com mobilidade condicionada), o qual é superior 

ao valor mínimo de 42 lugares previstos naquela norma regulamentar.-- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura e coordenador do projeto, cujos 

teores se mostram adequados.----------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, de acordo com o 

previsto no n.º2, do artigo 23, do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização de operações 

urbanísticas.------------------------------------------------------- 

7.2-As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção IV, 

do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

514,70 euros, encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, 

devidamente discriminado no quadro I (taxas administrativas), do Anexo 

I. ----------------------------------------------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1 - Considerando, que a proposta feita pelo requerente cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 4/2005 e ulteriores alterações, 

pelo facto de cumprir os parâmetros urbanísticos nele previsto. ----- 

8.2- Considerando, que as obras que pretende levar a efeito são ao 

nível da funcionalidade do espaço interior abertura e fecho de vãos, 

nas fachadas a Poente e Nascente, implicando, implicando alteração de 

fachada, motivo pelo qual, as obras estão sujeitas a controlo prévio 

por parte da administração. ----------------------------------------- 

8.3- Considerando, face às obras que pretende levar a efeito, ao nível 

da fachada, que não são necessários novos projetos de especialidades. 
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8.4- Considerando, que não são necessários, novos projetos de 

especialidades, caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de 

licenciamento das alterações ao pavilhão comercial, dispõe do prazo 

de 1 ano, a contar da data da notificação do ato de licenciamento, 

para requerer a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do 

artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. 

8.5- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal, conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado.----------------------------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental:------------------------------------------- 

9.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura e o 

licenciamento da operação urbanística, apresentado sob os 

requerimentos n.º 1625/19 e n.º 1763/19.----------------------------- 

9.1.2- Propõe-se ainda que, o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 

9.2- Caso a Câmara delibere favoravelmente o pedido de licenciamento 

do imóvel:---------------------------------------------------------- 

9.2.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE;----------------------- 

9.2.2- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, 

de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir, o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Não há aumento da área bruta de construção.-------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)-------------- 

Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de 

se tratar de uma construção situada em loteamento.------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  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       
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n.º 1 

Emissão de alvará     66,80 € 

n.º14  Alteração da fachada 77,00m2  5,50 € 423,50 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  2 12,20€ 24,40 € 

  TOTAL      514,70 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR ……………………………………………………………… ∑ 514,70 € ---------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 22.08.2019.------------------------------------------------ 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR A ANEXO, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 467/19 – ÁLVARO SAMPAIO COUTO – RUA DA LAMA 

VERDE N.º 3, SOUTELO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTELO E SEARA VELHA – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 22.08.2019. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 1315/19, referente ao processo n.º 

467/19, o Sr.º Álvaro Sampaio Couto, 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 uma habitação unifamiliar e anexo, localizados na rua 

da Lama Verde, N.º 3 - Soutelo, União das freguesias de Soutelo e 

Seara Velha no concelho de Chaves.----------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio misto tem a área total de 1.302,00 m2, está 

inscrito na matriz rústica com o n.º 3596 e urbana com o n.º 627 e 

descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 1572/20151008, 

da freguesia de Soutelo.--------------------------------------------- 

2 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

2.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000 e 1:5.000;-------------------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

                                                           
8 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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- Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Certificado Energético e Declaração de isenção de emissão de pré-

certificado energético;--------------------------------------------- 

- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Declaração de isenção de projeto de acústico----------------------- 

3 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

3.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

3.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção.--------------------------------------------- 

3.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

3.2.2- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 A, o terreno está inserido, em dois espaços distintos: 

em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4 - espaço agrícola e 

florestal - categoria 4.3 – espaço agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços agroflorestais comuns.------------------------------- 

3.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

3.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

4 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

4.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 246,00 m2 e 

de um anexo com a área de 77,00 m2.---------------------------------- 

4.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-08-01, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”52/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. -------------------------------------- 

4.3- Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de, não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar e anexo, objeto de pedido de legalização das 

obras de construção.------------------------------------------------- 

4.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 0.80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno inserido em espaço urbano x índice de construção) = 750,00 
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m2 x 0.80 m2/m2 = 600,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). 

A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 323,00 m2, o que 

implica um índice de utilização de 0,43 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de 

utilização do local).------------------------------------------------ 

4.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

5 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

5.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

6 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

6.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 348,31 euros.------------------------------------------ 

6.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

214,35 euros.------------------------------------------------------- 

6.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 562,66 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

7.1- Considerando, que o edifício principal e anexo de apoio, se situam 

em local, onde predominam esta tipologia de construções e que o seu 

estado atual de conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-

se desta forma com alguma naturalidade no meio em que se insere.----- 

7.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e 

na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

7.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público em 

terra batida/saibro e possui ligação á rede pública de água e esgotos. 

7.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

7.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar e anexo de 

apoio, pelo que, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---- 

8- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 
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73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar e de 

anexo de apoio, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 

14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2)  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 138,00       138,00 

Piso 2 108,00       108,00 

Anexo     77,00   77,00 

          0,00 

TOTAL 246,00 0,00 77,00 0,00 323,00 

 

Cércea –  8,70 ml                              

Volume – 856,70 m3 

QUADRO I 

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)   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 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       55,73   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       25   
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  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 348,31   € 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 
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 2 
Para habitação uni-familiar , por fogo       

a) 
 Até 250 m2 1 77,90 € 77,90 € 

n.º 11  Anexo de apoio 77,00 m2 1,05 € 80,85 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

n.º 6, 

art.76 Vistoria 
 55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      214,35 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 348,31 € + 214,35 € = 526,66 €--------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 23.08.2019.------------------------------------------------ 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE HABITAÇÃO COLETIVA, ALTERAÇÕES A ARRANJOS 

EXTERIORES – PROCESSO N.º 297/01 – IDALINA SEVIVAS TEIXEIRA – LUGAR 

DE QUINTELA, SANTA CRUZ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 23.08.2019. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Pretensão:----------------------------------------------------- 

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 1498/19, 

apresenta elementos para cumprimento do solicitado na informação 

técnica n.º 539/SCOU/2019.------------------------------------------- 

1.2- Localização---------------------------------------------------- 

O edifício em causa localiza-se no Lugar da Quintela- Santa Cruz, 

Freguesia de Outeiro Seco em Chaves.--------------------------------- 

II – ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 

Aos 12/05/2003 foi celebrado acordo para a realização de obras sob 

condição de deferimento de pedido de obras particular, obras essas a 

integrar no domínio público municipal, com vista a garantir a boa 

execução e orçamentadas no valor de 43 688,93 €.--------------------- 

A 27/05/2003 foi emitido o alvará de licença de obras n.º 214/03 

referente a um prédio de habitação coletiva e comercio composto por 7 

pisos (2 abaixo da cota de soleira). Possui ainda alterações ao 

projeto, alvará n.º 142/08.------------------------------------------ 
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A 06/04/2005 foi emitida a certidão de propriedade horizontal.------- 

Através do requerimento n.º 809/17 a Srª Idalina Sevivas Teixeira veio 

solicitar a receção provisória das obras e libertação de caução no 

valor de 43 688,93 €. Mais se informa que houve alterações no decorrer 

das obras. Alterações, essas, que se encontram descritas no 

retrocitado requerimento (folha n.º 1654 do respetivo processo), as 

quais foram objeto de acordo, provavelmente verbal, com o Sr. Vereador 

Arquiteto Penas, em substituir alguns equipamentos bem como a gestão 

do espaço, passando este a estar vedado. Sobre este requerimento recaiu 

a informação técnica de 07/07/2017, na qual é convocada a respetiva 

vistoria.----------------------------------------------------------- 

Assim, a comissão de vistorias elaborou o auto a 01/08/2017, no qual 

se menciona que as obras de urbanização levadas a efeito no âmbito da 

edificação do prédio de habitação coletiva, não se encontravam 

executadas de acordo com os projetos aprovados e licenciados, pelo que 

foi indeferido o pedido de restituição da caução solicitada, 

informação técnica de 02/08/2017.------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 930/18, de 10 de Maio, a Srª Idalina 

Sevivas Teixeira veio solicitar novamente a receção provisória das 

obras e libertação de caução no valor de 43 688,93 €.---------------- 

Através do requerimento n.º 1932/18, de 14 de Setembro, a Srª Idalina 

Sevivas Teixeira veio apresentar o NIB bancário para a restituição da 

caução.------------------------------------------------------------- 

A Srª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 2329/18, 

de 7 de Novembro, veio solicitar o agendamento de uma reunião com 

vista à libertação de caução. Sobre este requerimento recaiu a 

informação técnica de 04/01/2019.------------------------------------ 

O processo em causa, foi-me remetido para conveniente informação. 

Assim, agendou-se uma reunião a 22/01/2019, com o promotor, Sr. 

Guilhermino Nóbrega, Dr. Luís Areias, Eng. José Armindo, e Conceição 

Martins. Dessa reunião o promotor acordou que iria apresentar os 

projetos de alterações em conformidade com o existente no local. ----  

A Sr.ª Idalina Sevivas Teixeira através do requerimento n.º 228/19, 

de 28 de Janeiro, apresenta as telas finais da arquitetura (arranjos 

exteriores), referentes às alterações levadas a efeito no decorrer da 

obra de execução das infraestruturas e nos termos do acordo celebrado 

entre o município e o promotor, no âmbito do processo de licenciamento 

de um edifício de habitação coletiva, sobre a qual recaiu a informação 

técnica n.º 539/SCOU/2019.------------------------------------------- 

III – CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO-------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 1498/19, apresenta a 

planta de arranjos exteriores/tela final, de acordo com o existente 

no local.----------------------------------------------------------- 

As alterações levadas a efeito no parque infantil, foram executadas 

de forma a garantir segurança e evitar o vandalismo do equipamento, 

dado que o edifício fica fora do núcleo urbano de Santa Cruz.-------- 

Pela análise da planta de arranjos exteriores/arquitetura verifica-se 

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

1- Eliminação do parque infantil, sendo este substituído por uma zona 

de lazer e de estar, encontra-se para uso do publico, dada a eliminação 

de porta anteriormente existente;------------------------------------ 

2- A zona de lazer é de acesso ao público em geral;------------------ 

3- A planta de arranjos exteriores/alterações agora apresentada, 

retrata o existente no local. A delimitação do espaço foi alterada, 

face à necessidade de colocação de PT (Edifício destinado à EDP), 

sendo este espaço público mas de acesso restrito, pelo que altera a 

delimitação existente do parque infantil;---------------------------- 
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4- Apesar da alteração da delimitação do Espaço de Lazer e de Estar 

ser inferior ao aprovado a área destinada a espaço público matem-se.-  

IV – CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------- 

Considerando que consta do processo n.º 297/01 um acordo, para a 

realização de obras sob condição de deferimento de pedido de obras 

particular, nos termos do n.º4 e 5 do artigo 63.º do Dec-lei n.º 

445/91, o qual tem como finalidade a garantia da boa e regular execução 

de todas as infraestruturas urbanísticas de apoio prédio de habitação 

coletiva.----------------------------------------------------------- 

Considerando que no âmbito da empreitada, levada efeito pelo 

Município, da obra de “Pavimentação da Rua Alípio Oliveira – Santa 

Cruz” consubstanciava a execução de obras de urbanização contempladas 

no acordo celebrado em 2003 pelo Município e pela Sr.ª Idalina Sevivas 

Teixeira.----------------------------------------------------------- 

Considerando que o Município tomou a responsabilidade da realização 

direta dos trabalhos, com a adjudicação à empresa “Anteros 

Empreitadas, sociedade de Construção e Obras Publicas, S.A.” -------- 

Considerando que os edifícios titulados pelos alvarás de licença de 

obras n.º 214/03 e n.º142/06 não se encontravam à data de execução da 

referida empreitada, todos edificados, foi então decidido pavimentar 

apenas os passeios envolventes dos blocos concluídos, conforme 

informação técnica produzida a 29/09/2006, na qual refere que foram 

executados os trabalhos referentes à pavimentação de passeios da 

envolvente aos edifícios concluídos, no valor de 17 948,57€ (valor 

referido pela DOP).-------------------------------------------------- 

Considerando que o Município teve encargos financeiros no valor de 17 

948,57€ pela execução de parte das obras que fazia parte do acordo, 

obras que se reportam à execução de passeios da envolvente aos 

edifícios concluídos;----------------------------------------------- 

Considerando que não foram executados todos os trabalhos previstos no 

contrato de empreitada, porque não se encontravam concluídas as obras 

de edificação de todos os blocos, o promotor levou a efeito as obras 

que faltavam executar, por sua conta. ------------------------------- 

Considera-se assim, que ao valor total da caução, que consta nesta 

edilidade, deverão ser subtraídos os encargos financeiros que o 

Município executou no âmbito da referida empreitada. ---------------- 

Neste enfoque, o promotor veio através dos requerimentos n.º 809/17, 

930/18 e 2329/18, solicitar a restituição da caução, caução essa, que 

não poderá ser restituída no valor global de 43 688,93 €, dado que o 

Município executou parte da obra no valor de 17 948,57€, pelo que a 

caução a restituir será de 25 740,36 € (43 688,93 - 17 948,57 = 25 

740,36 €).---------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em atenção o solicitado pelo promotor através 

do requerimento n.º 228/19 e 1498/19, - aprovação das alterações/telas 

finais (arranjos exteriores) - levadas a efeito no decorrer da execução 

das obras de urbanização tituladas pelos alvarás n.º 214/03 e n.º142/06 

e aditamento n.º 8/18 cumpre informar que:--------------------------- 

1- Relativamente ao projeto de alterações apresentadas- arranjos 

exteriores – merecem parecer favorável;------------------------------ 

2- A eliminação do parque infantil aprovado e que consta da planta de 

arranjos exteriores titulados pelos alvarás n.º 214/03 e n.º142/06 e 

aditamento n.º 8/18, tendo sido substituído por uma ZONA DE LAZER E 

BEM ESTAR merece parecer favorável, em virtude da nova proposta de 

arranjos exteriores apresentada sob requerimento n.º 1498/19 propor:- 

2.1- Uma zona de lazer de acesso público;---------------------------- 

2.2- A baía de estacionamento prevista na Rua Capitão Alípio de 

Oliveira encontra-se executada;-------------------------------------- 
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2.3- A delimitação da área onde estava previsto à zona de Lazer e Bem-

estar respeitar na globalidade a área pública já cedida;------------- 

3- Os projetos de especialidades (referentes às alterações), 

nomeadamente a rede de telecomunicações e elétrica não estão 

retratados nos projetos licenciados, nem constam esses mesmos projetos 

aprovados no processo em causa, nem foram apresentados;-------------- 

4- Relativamente à restituição da caução, informa-se o promotor que o 

valor a ser restituído importa no valor de 25 740,36 €. A sua 

restituição só poderá ser efetuada após a emissão do aditamento aos 

alvarás n.º 214/03 e n.º142/06 e aditamento n.º 8/18, bem como se 

verifique, que as obras de urbanização (arranjos exteriores) se 

encontram executadas em conformidade com os respetivos projetos 

licenciados.-------------------------------------------------------- 

V – PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de:-------------------------------------------------- 

1- Relativamente ao projeto de arquitetura referente às alterações 

apresentadas - arranjos exteriores – merecem parecer favorável;------ 

2- A eliminação do parque infantil aprovado e que consta da planta de 

arranjos exteriores titulados pelos alvarás n.º 214/03 e n.º142/06 e 

aditamento n.º 8/18, merece parecer favorável, em virtude de a nova 

proposta – zona de lazer  e bem estar–  se manter  de acesso ao 

público, respeitando na globalidade as áreas cedidas para o 

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

3- Deverá o proponente, apresentar o projeto de especialidades, 

nomeadamente a rede de telecomunicações e elétrica, devidamente 

aprovados por a entidade competente relativamente aos arranjos 

exteriores com estas alterações, concedendo o prazo de seis meses em 

conformidade com o disposto no ponto 4 do artigo 209 do RJUE.-------- 

4- Relativamente à restituição da caução, informa-se que o valor a ser 

restituído ao promotor importa no valor de 25 740,36 €. A sua 

restituição só poderá ser efetuada:---------------------------------- 

3.1 - Após aprovação das alterações tanto de arquitetura como 

especialidades;----------------------------------------------------- 

3.2- Execução das obras de urbanização em conformidade com os projetos 

aprovados;---------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 23.08.2019.------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.8. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A COZINHA, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO 

– PROCESSO N.º 268/19 – CARLOS ALVES MORAIS – RUA DO SOL, ASSUREIRAS 

                                                           
9 Artigo 20.º Apreciação dos projetos de obras de edificação--------- 

4 — O interessado deve apresentar os projetos das especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra no prazo de seis meses 

a contar da notificação do ato que aprovou o projeto de arquitetura 

caso não tenha apresentado tais projetos com o requerimento inicial.- 
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DO MEIO, FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

23.08.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 1287/19, referente ao processo n.º 

268/19, o Sr.º Carlos Alves Morais, na qualidade de proprietário, 

solicita, um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção10 de um edifício destinado “cozinha”, situada na rua do Sol 

– Assureiras de Baixo, freguesia de Águas Frias no concelho de Chaves.- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total 11,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º P1481, da 

freguesia de Águas Frias.-------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Auto de embargo e suspensão de obras particulares, datado de 7 

de Maio de 2018 – Processo 47/FIS/2018.------------------------------ 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscritos pelos autores do projeto de 

arquitetura, especialidades e coordenador de projeto, quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; ---------- 

- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional;----------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico;------------------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100;---------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Desenhos de alteração;--------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica;----------------------------------------------- 

                                                           
10 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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- Declaração de isenção do projeto térmico;-------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades;------------- 

- Declaração de isenção de projeto de gás;--------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma edificação, destinada a 

“cozinha”.---------------------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma 

edificação destinada a “cozinha”, de r/chão, com a área bruta de 

construção de 11,00 m2.---------------------------------------------- 

5.2 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-08-01, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”51/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido.------------------------------------------ 

5.3 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação, na 

edificação destinada a “cozinha”, objeto de pedido de legalização das 

obras de construção, pese embora, com a ressalva, da existência de uma 

chaminé, que não se eleva 0,50 m acima da parte mais elevada da 

cobertura dos prédios vizinhos e que poderá por em causa, a salubridade 

das edificações. Esta desconformidade, foi comunicada ao requerente, 

que referiu que irá proceder à elevação da chaminé, para a altura 

regulamentar, ficando a emissão da autorização de utilização da 

edificação, dependente de tal verificação e caso a Câmara Municipal 

delibere favoravelmente o pedido de legalização de obras de 

construção.--------------------------------------------------------- 

5.4- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Assureiras do 

Meio, tendo resultado da vistoria realizada, para efeitos de 

legalizações de operações urbanísticas, que a edificação se integra 

no meio em que se insere, pelo facto de se tratar de uma intervenção, 

onde predominam construções em ruína.-------------------------------- 

5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------- 

5.6- A edificação destina-se a “cozinha”, o que se enquadra no disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 

que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão vocacionados para a 

utilização e ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, 

terciária ou mista.-------------------------------------------------- 
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6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

plano de acessibilidades, do autor dos projetos de especialidades, 

cujos teores se mostram adequados.----------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 103,22 euros.------------------------------------------ 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

133,50 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 236,72 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi levada a 

efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.-- 

8.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um 

edifício destinado a “cozinha”, compagina-se com os afastamentos 

existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos 

à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido, 

pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros 

de edificabilidade, previstos no artigo 19.º, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário da República 2.ª 

série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. 

8.3 - A “cozinha” é servida por arruamento público pavimentado a cubos, 

possui ligação á rede pública de água e esgotos.--------------------- 

8.4- O uso pretendido para, “cozinha”, respeita o disposto na alínea 

a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os 

espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação 

do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista.--- 

8.5- Considerando, de acordo com o referido no anterior ponto 5.3, que 

não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação, no imóvel, 

objeto de pedido de legalização das obras de construção, o titulo a 

emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------- 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 
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a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições:---------------------------------------------- 

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

8.8- Considerando, que se trata de um pedido de legalização das obras 

de construção, propõe-se, que o processo seja encaminhado para a 

Divisão de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por 

convenientes.------------------------------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da edificação destinada a 

“cozinha”, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar;---------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 11,00    11,00 

      

TOTAL 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 

Cércea – 3,50 ml                              

Volume – 38,50 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   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   1   13,08 13,08 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 
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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       68,81   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       6   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 103,22   € 

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 2 
Para habitação uni-familiar        

a) 

 Até 250 m2 
1 

77,90 

€ 
77,90 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
0 

89,05 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

Art. 76, 

N.6 Vistoria 
 

55,60 

€ 
55,60 € 

  TOTAL      133,50 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 103,22 € + 133,50 € = 236,72 €--------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 23.08.2019.------------------------------------------------ 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. OBRAS DE AMPLIAÇÃO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO 

– PROCESSO N.º 224/19 – EDMUNDO RODRIGUES RIBEIRO – RUA DA PAZ, N.º 

41, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA 

DATADA DE 23.08.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 596/19 e 1357/19, referente ao 

processo n.º 224/19, o Sr.º Edmundo Rodrigues Ribeiro, na qualidade 

de proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação11, de um edifício de habitação unifamiliar 

geminada (2 fogos), com licença inicial n.º 916/78 e 917/78, localizado 

                                                           
11 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
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na rua da Paz, n.º41, União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge no concelho de Chaves.-------------------------------------- 

1.2-De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total 410,00 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º 

P2487, da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge.----  

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 916/78, para, “legalização de um armazém, 

“oficina de carpintaria””, com a área de 158,50 m2”.----------------- 

2.2 - Licença para obras n.º 917/78, para, “ampliação de um andar 

sobre um r/c já existente para habitações (2), com a área de 186,10 

m2”.----------------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

- Ortofotomapa à escala 1:1.000;------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 

- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200;------------------ 

- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ 

- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 

- Desenho de alterações:--------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico;----------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 
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4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de ampliação de edifício de habitação (2 fogos).----------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de um edifício 

de habitação unifamiliar geminada (2 fogos), com a área bruta de 

construção de 553.64 m2, da funcionalidade do espaço interior e vãos. 

Existe um aumento de área de 209,04 m2, relativamente á construção 

licenciada ao abrigo das licenças de construção n.º 916/78 e 917/78.- 

5.2- O edifício de habitação unifamiliar geminado, com dois fogos, de 

acordo com o projeto apresentado, vai ser sujeito ao regime de 

propriedade horizontal, com a constituição de duas frações:---------- 

5.2.1- Fração “A” – r/chão e andar, destinada a habitação, de tipologia 

T1, com a área bruta de construção de 227,06 m2;--------------------- 

5.2.1- Fração “B” – cave, r/chão e andar, destinada a habitação, de 

tipologia T2, com a área bruta de construção de 326,58 m2;----------- 

5.3 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-08-01, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”54/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido.------------------------------------------ 

5.4 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício de habitação unifamiliar geminado, objeto de pedido de 

legalização das obras de ampliação, pese embora, fosse comunicado ao 

requerente a necessidade de ser criado, eventualmente com escadas 

metálicas, um acesso ao logradouro, no alçado tardoz, a partir do 

compartimento destinado arrumos, na fração “B”. --------------------- 

5.5- O requerente apresenta sob requerimento n.º 1781/19, datado de 

22/08/2019, fotografias elucidativas, de ter levado a efeito, a 

colocação de umas escadas em madeira, que permitem o acesso ao 

logradouro, no alçado tardoz, a partir do compartimento destinado 

arrumos, na fração “B”.---------------------------------------------- 

5.6- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------- 

5.7- As edificações destinam-se a habitação unifamiliar, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 
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do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 271,75 euros.-------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

745,43 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.017,18 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um 

edifício de “habitação unifamiliar geminada”, compagina-se com os 

afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º, 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018.---------------------------------------------- 

8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

cubos a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos.- 

8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a) do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 

que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista.-------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, de acordo com o referido no anterior ponto 5.4, que 

não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação, no imóvel, 

objeto de pedido de legalização das obras de construção, o titulo a 

emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------- 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 
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a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições:---------------------------------------------- 

8.7.1 - A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação de um edifício de “habitação 

unifamiliar geminada”, o interessado deverá, nos termos do preceituado 

no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização 

e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 209,04 m2;----------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,51 0,51   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,30     
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A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   209,04 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 271,75   € 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 
209,04m2 3,30 € 689,83 € 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      745,43 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 271,75 € + 745,43 € = 1.017,18 €------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 23.08.2019.------------------------------------------------ 

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. OBRAS DE AMPLIAÇÃO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, 

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 794/18 – ARMANDO ALVES MONTEIRO 

– RUA DO VILA REAL N.º 21, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VALDANTA – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 

FERREIRA DATADA DE 23.08.2018.--------------------------------------- 

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 960/19, referente ao processo n.º 

794/18, o Sr.º Armando Alves Monteiro, na qualidade de proprietário, 

solicita, um pedido de aprovação de projeto de alterações de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das 

obras de ampliação de uma habitação unifamiliar e anexo de apoio, com 

licença inicial n.º 90/83, situada na rua do Vila Real, nº21, freguesia 

de Valdanta no concelho de Chaves.----------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão das finanças, o prédio urbano tem a área 

total de 2.936,67 m2, está inscrito na matriz com o n.º 574 da freguesia 

de Valdanta.-------------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Licença n.º 90/83, para construção de uma habitação 

unifamiliar de r/chão e andar com a área de 240,94 m2.--------------- 

2.2- Pedido de Autorização de Utilização, solicitado a coberto do 

requerimento n.º 1416/17, datado de 11 de Agosto de 2017, indeferido 

por despacho superior datado de 05 de Agosto de 2017. --------------- 
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2.2- INFORMAÇÃO N 46/DAF/FISC/2018, relativa a operação urbanística 

em desconformidade com o projeto aprovado.--------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2 000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto (isenção) e projetos de 

especialidades, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ 

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 

- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores, 

subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto;------------- 

- Pedido de isenção do plano de acessibilidade, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto;----------------------------------- 

Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais, subscrito por técnico habilitado a ser 

autor do projeto;---------------------------------------------------- 

- Pedido de dispensa do projeto acústico, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto;----------------------------------- 

- Dispensa do certificado energético;-------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto estabilidade, subscrito por 

técnico habilitado a ser autor do projeto;--------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Pedido de dispensa de projeto ITED;-------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de ampliação e construção de habitação e anexos.----------- 
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4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em dois espaços distintos: 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 

florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns.------------------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 246,64 m2, preconizando um aumento de área de 5,70 m2, 

relativamente á construção licenciada ao abrigo da lic.ª de construção 

n.º 90/83. Pretende ainda, legalizar às obras de construção de um 

anexo com a área de 160,50 m2. -------------------------------------- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-08-08, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”55/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido.------------------------------------------ 

5.3 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, relativamente ao anexo, há a necessidade de ser colocado 

um guarda corpos, em todo o perímetro da cobertura plana acessível do 

mesmo. Esta desconformidade, foi comunicada ao requerente, que referiu 

que irá colocar o guarda corpos e apresentar fotografias 

comprovativas, aquando do pedido de emissão da autorização de 

utilização e caso a Câmara Municipal delibere favoravelmente o pedido 

de legalização de obras de ampliação e construção.------------------- 

5.4- A implantação da habitação, projeta-se, em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados, o 

anexo em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal - categoria 

4.3 – espaço agroflorestais na subcategoria 4.3.A – espaços 

agroflorestais comuns.---------------------------------------------- 

5.5- Neste sentido, o índice de construção aplicado á área da parcela, 

será calculado do seguinte modo: (área do terreno inserido em espaço 

Urbano x índice de construção da categoria 1.3.) + (250 +10% (área 

inserida na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns- 1000 

m2)) = ((1.150,00 m2 x 0,80 m2/m2) + (250 + 10% (1.786,67 m2 – 1. 000,00 

m2)) = 1.248,67 m2 > 407,14 m2 (área bruta da habitação + área bruta 

dos anexos).-------------------------------------------------------- 

5.6- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

5.7- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 
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6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1-De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

115,56 euros.------------------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

288,13 euros.------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 489,14 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que a edificação principal, se situa em local, onde 

predominam esta tipologia de construções e que o seu estado atual de 

conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, 

com alguma naturalidade no meio em que se insere.-------------------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, na habitação unifamiliar, cumprem as disposições 

previstas no artigos18.º e na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, 

do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

8.3- A edificação secundária, que se projeta, em espaço de classe 4, 

espaços agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns, cumpre o 

especificado no n.º1, do art.º 36, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves.------------------------------------------------- 

8.4 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que, 

o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3 do artigo 73.º-C do RMUE.--------------------------- 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 
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a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições:---------------------------------------------- 

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros;------------------------------------------------------- 

8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo de apoio, o interessado deverá, nos termos do 

preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 5,70 m2;------------------------- 

- Anexo com a área de 160,50 m2;------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,14 0,14   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   0,72     

  
A - área bruta da obra a realizar     160,5 m2 
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Anexos, garagens, cozinhas regionais e obras 

semelhantes em terreno onde já se encontre 

construída moradia unifamiliar e, desde que a 

área bruta daquelas construções ultrapasse 20 

m2      

   - n.º 1 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 115,56   € 

 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 
5,70 m2 3,30 € 18,81 € 

n.º11 Anexo de apoio 160,50m2 1,05 € 168,53€ 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      242,94 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 115,56 € + 242,94 € = 358,50 €-------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 23.08.2019.------------------------------------------------ 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. OBRAS DE AMPLIAÇÃO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, 

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 458/19 – RAMIRO MARTINS DE LEMOS 

– RUA LOURENÇO PIRES CHAVES, N.º 36, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

27.08.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 1280/19, referente ao processo n.º 

458/19, a Sr.ª Maximina da Conceição Rua de Sousa, na qualidade de 

Cabeça de Casal da Herança de Ramiro Martins de Lemos, solicita, um 

pedido de aprovação de projeto de alterações de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das obras 

de ampliação12 de uma habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 

438/80 e da construção13 de anexos, localizados na rua Lourenço Pires 

Chaves, N.º36 – Fonte do Leite de Cima, União das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge.-------------------------------------------- 

                                                           
12 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 
13 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;--- 
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1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 456,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 674 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1985/19960806, da freguesia da Outeiro Seco.------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2- Alvará de Licença n.º438/80, para “construção de um prédio de 

habitação, de r/chão e andar, com a área de 185,54 m2.--------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 

- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades;------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Relatório da rede de infraestruturas prediais e pluviais;---------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção de projeto térmico;----------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- 

- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

- Relatório do projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de 

responsabilidade;--------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar e 

da construção de anexos.--------------------------------------------- 
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4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, a parcela de terreno, está inserida em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- A requerente pretende, a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 198,85 

m2 e de anexos com a área de 45,50 m2. Existe um aumento de área de 

58,81 m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença 

de construção n.º 438/80.-------------------------------------------- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-07-11, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”48/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. -------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício principal e anexo, objeto de pedido de legalização das obras 

de ampliação e construção, respetivamente.--------------------------- 

5.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é 

nestes casos de 1,20 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área 

do terreno x índice de construção) = 456,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 547,20 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 244,35 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,54 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de utilização do local).- 

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

10,38 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 

147,30 euros.------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 157,68 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 
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não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e 

na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público 

pavimentado a cubos de granito e possui ligação á rede pública de água 

e esgotos.---------------------------------------------------------- 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar e anexo, 

pelo que, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, 

conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------- 

9- ROPOSTA DE DECISÃO------------------------------------------------ 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo de apoio, o interessado deverá, nos termos do 

preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 13,31 m2;------------------------ 

- Anexo com a área de 45,50 m2;-------------------------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 
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REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   0,78     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   13,31 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 10,38   € 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 

13,31m2 3,30 € 43,92 € 

n.º11 
Anexo de apoio 45,50 m2 1,05 € 47,78 € 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      147,30 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 10,38 € + 147,30 € = 157,68 €--------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.08.2019.------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 
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1.1. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - RELATÓRIO FINAL. --------------------------- 

Foi presente a informação nº 258/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª. Série, nº 123, de 01 de julho de 2019 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 

3.2) e Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos 

Montes (PAICD 3.3)”. ------------------------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “ASG – Construções e Granitos, Lda.” pelo valor 

de 2.248.134,98 € (Dois milhões duzentos e quarenta e oito mil cento 

e trinta e quatro Euros e noventa e oito cêntimos), IVA não incluído. 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “Beneficiação do 

Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e 

Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos Montes 

(PAICD 3.3)”; ------------------------------------------------------- 

2.   A adjudicação da empreitada à empresa, “ASG – Construções e 

Granitos, Lda.” pelo valor 2.248.134,98 € (Dois milhões duzentos e 

quarenta e oito mil cento e trinta e quatro Euros e noventa e oito 

cêntimos), IVA não incluído, com um prazo de execução de 420 dias, 

remetendo-se o mesmo relatório final à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal. --------------------- 

3. De salientar que o valor total da proposta (2.248.134,98 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor nos objetivos: ------------------------ 

 2.4.1. 0102/07010203 0104 2017 I 20 - Beneficiação do Edificado do 

Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2), no valor de 2.134. 

196,48 Euros IVA não incluído; --------------------------------------

 2.4.1. 0102/07030301 0105 2017 I 21 - Reabilitação do Espaço 

Público do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.3), no valor de 

113.938,50 Euros IVA não incluído. ---------------------------------- 

4. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sr.ª Eng.ª Madalena Branco, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 

5.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

6. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Gabinete de Notariado e 
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Expropriações, com vista à celebração do respetivo contrato com o 

adjudicatário. ----------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 19 de agosto de 2019. -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 16 dias do mês de agosto 2019, na Divisão de obras Públicas, reuniu 

o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído pelos 

seguintes membros: -------------------------------------------------- 

- Presidente – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica 

Superior da Divisão de Obras Públicas; ------------------------------ 

- 1.º Vogal – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas, em substituição de António José Pereira 

Malheiro Rodrigues, por se encontrar no gozo do período de férias; -- 

- 2.º Vogal – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão 

de Obras Públicas, em substituição de Maria Madalena de Sousa Durão 

Branco, que passou a exercer as funções de 1.º vogal, --------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 07 de agosto procedeu-se á notificação do projecto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 3 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – adjudicação da 

empreitada “Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos 

Montes (PAICD 3.2) e Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social 

de Casas dos Montes (PAICD 3.3)” pelo valor de 2.248.134,98 € (Dois 

milhões duzentos e quarenta e oito mil cento e trinta e quatro Euros 

e noventa e oito cêntimos), IVA não incluído, à empresa “ASG-

Construções e Granitos Lda.”, com um prazo de execução de 420 dias, 

remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, a Câmara Municipal; --------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri. --------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra ----------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco -------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DO 

EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES (PAICD 3.2.) E 

REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.3)”. ------------------------------------------------------- 

No dia .. de ….. de 2019, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de execução de 

empreitada pelo preço contratual de € 2 248 134,98 (dois milhões, 

duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e quatro euros e noventa 
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e oito cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 

do disposto no Código dos Contratos Públicos: ---------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público Nº 501205551, com sede em Chaves, 

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, 

Praça de Camões, em Chaves. ---------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, ASG – CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., com sede 

no ………………………, Pessoa Coletiva nº ……………, com o mesmo número de matricula 

na Conservatória do Registo Comercial de ……………, titular do Alvará de 

Construção nº ……… - PUB, com o capital social de ………….. euros, 

legalmente representada por ………….., residente na Rua de ………….., 

titular do cartão de cidadão n.º ……….., válido até ………., emitido pelas 

entidades competentes da Republica Portuguesa na qualidade de …………………… 

conforme poderes constantes, na …………… documento que fica arquivado em 

anexo ao presente contrato. ----------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada 

“Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 

3.2) e Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos 

Montes (PAICD 3.3)”, pelo preço de € 2 248 134,98 (dois milhões, 

duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e quatro euros e noventa 

e oito cêntimos), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------- 

2. A presente empreitada, foi adjudicada e aprovada a respetiva minuta 

do contrato pelo primeiro contratante ao segundo contratante, por 

deliberação camarária do dia …/.../2019, em conformidade com o Projeto 

de Execução, Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, Plano de 

Segurança e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição e Cópia do Relatório da Comissão Municipal de 

Revisão de Projetos, desta empreitada, devidamente aprovados por 

deliberação camarária do dia …/…/2019, nos termos da proposta 

apresentada pelo segundo contratante, bem como lista de preços 

unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. -----

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 420 

(quatrocentos e vinte) dias, a contar da data do auto de consignação 

dos trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta 

dias, a contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo 

o segundo contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente 

concluída dentro do citado prazo. ---------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no nº1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. A produção de efeitos do presente contrato terá inicio após a 

obtenção do visto do Tribunal de Contas, nos termos do nº 4, do artigo 

45º da LOPTC, na redação da Lei nº 61/2011 de 7 de Dezembro. ------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) --------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 
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a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais ou instalações técnicas; ---------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no nº1 as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32ª 

do mesmo Caderno. -------------------------------------------------- 

2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 

dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F … – ………….. 

– publicada no despacho n.º 22 637/2004 (2ª série), de 5 de novembro. 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso)------------------------------------------- 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: …………..; CAB nº 1306/2019, de …/…/2019; ------------------ 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

Nº /2019, de …/…/2019, em cumprimento do disposto no nº2, do artigo 

9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e 

artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de junho. ------ 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária nº 

……………………….., emitida pela ……………….. no valor de € 112 406,75 (cento e 

doze mil, quatrocentos e seis euros e setenta e cinco cêntimos), 

correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do presente contrato. 

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

(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 Srª. Eng.ª Madalena 

Branco, da Divisão de Obras Públicas, mediante deliberação camarária 
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do passado dia … de ……… de 2019, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato e elaborar o relatório de 

avaliação, no final da obra. ---------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 

as expressas no contrato, no Caderno de Encargos, Plano de Segurança 

e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo segundo contratante. 

2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto nº6, do artigo 96º, do CCP. ---------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. -- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

(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 

e tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros e documentos 

utilizados neste Município. ---------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas; ------------------------------- 

2 – O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…/…/2019; ---------------------------------------------------------- 

3 - O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por deliberação do executivo camarário do passado dia 

…/…/2019; ---------------------------------------------------------- 

4 – A minuta do presente contrato foi aprovada por deliberação do 

executivo camarário do passado dia …/…/2019; ------------------------ 

5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

6 – Foram apresentados pelo segundo outorgante: ……………………… ----------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato nº …/19. --------------------------------------------------- 

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

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

2019.08.28. --------------------------------------------------------

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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1.2. “LOTE 10 E 11- REQUALIFICAÇÃO DA AV. GENERAL RIBEIRO DE CARVALHO 

(PAMUS 1.8), RUA NADIR AFONSO, TRAVESSA NUNO ALVARES E RUA MÁRIO DOS 

SANTOS DELGADO (PAMUS 1.9) E RUA ARTUR MARIA AFONSO E TRAVESSA GENERAL 

RIBEIRO DE CARVALHO (PAMUS 1.10)” – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES ------------ 

Foi presente a informação nº 262/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 133 de 12 de julho de 2017, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “LOTE 

10 E 11- REQUALIFICAÇÃO DA AV. GENERAL RIBEIRO DE CARVALHO (PAMUS 

1.8), RUA NADIR AFONSO, TRAVESSA NUNO ALVARES E RUA MÁRIO DOS SANTOS 

DELGADO (PAMUS 1.9) E RUA ARTUR MARIA AFONSO E TRAVESSA GENERAL RIBEIRO 

DE CARVALHO (PAMUS 1.10)”. ------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 15 de setembro de 2017, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E 

OBRAS PUBLICAS, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 2 de 

novembro de 2017. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 678 999,44 € (seiscentos e 

setenta e oito mil novecentos e noventa e nove euros e quarenta e 

quatro cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 150 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 27 de novembro de 2017 --------------------- 

• A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 21 de dezembro de 2017. 

5. De harmonia com deliberação camarária tomada em reunião de câmara 

realizada no dia 1/06/2018, foi aprovada uma prorrogação ao prazo de 

execução da obra por 41 dias. --------------------------------------- 

6. Foram aprovados em reunião de camara, realizada no dia 1/06/2018, 

a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões e de 

trabalhos a mais, com valores de 32.248,90€ e 67.338,89€, 

respetivamente, resultando um total de 99.587,79€, não incluindo o 

IVA. --------------------------------------------------------------- 

7. Foi aprovada em reunião de camara realizada no dia 1/06/2018, a 

proposta de trabalhos a menos no valor de 11.660,40€, tendo sido 

posteriormente aprovada, em reunião de camara realizada no dia 

6/09/2018, outra proposta de trabalhos a menos, no valor de 10.404,39€, 

o que perfaz o valor total de trabalhos a menos de 22.064,79€, não 

incluindo o IVA. ---------------------------------------------------- 

8. A receção provisória ocorreu no dia 13 de agosto de 2018. ------- 

9. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário 

prestou a favor do Dono de Obra, Garantia Bancária N00405246, emitida 

pelo Novo Banco, S.A., no valor de 33.949,97€ (trinta e três mil 

novecentos e quarenta e nove euros e noventa e sete cêntimos), 

correspondendo a 5% do valor dos trabalhos objeto do contrato e para 

reforço de garantia foram retidos 5% do valor de cada auto de medição, 

no total de 32.846,75€ (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e seis 

euros e setenta e cinco cêntimos). --------------------------------- 

Relativamente ao contrato do 1º Adicional- Trabalhos de suprimento de 

erros e omissões e trabalhos a mais, foi prestada a favor do Município 
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de Chaves, a Garantia Bancária N00408386, emitida pelo Novo Banco S.A. 

em 20 de julho de 2018, no valor de 4.979,39€ (quatro mil novecentos 

e setenta e nove euros e trinta e nove cêntimos), correspondendo a 5% 

do valor contratual e ainda, para reforço da caução prestada, foram 

retidos 5% do valor de cada auto de medição, no total de 4.979,40€. - 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A entidade executante através de ofício que deu entrada nos 

serviços administrativos do Município de Chaves com o registo n.º 7416 

de 16/08/2019, vem solicitar a liberação de 30% do valor da garantia, 

visto já ter decorrido o primeiro ano do prazo de garantia da obra, 

nos termos do disposto no artigo 295º do CCP. ----------------------- 

2. Face ao exposto, a fiscalização efetuou uma visita ao local onde 

se executaram os trabalhos, no dia 23/08/2019, verificando-se não 

haver anomalias e que os trabalhos se encontram executados em 

conformidade com as boas praticas de execução. ---------------------- 

3. Visto já ter decorrido um ano após a data da receção provisória da 

obra, não se vê qualquer inconveniente na redução, em 30% do valor 

total da garantia bancária, de acordo com o estabelecido na alínea a) 

do ponto 5 do artigo 295º do CCP, correspondendo: ------------------- 

Contrato inicial: --------------------------------------------------- 

• Redução da garantia bancária N00405246, no montante de 10.184,99€ 

• restituição do valor de 9.854,03€ ------------------------------- 

Contrato 1º adicional: ---------------------------------------------- 

• Redução da garantia bancária N00408386, no montante de 1.493,82€ - 

• restituição do valor de 1.493,82€ ------------------------------- 

4. ----------------------------------------------------------------- 

CONTRATO INICIAL ---------------------------------------------------- 

Autos Valor dos Autos Retenção nos autos (5%)  

1 11.898,56 € 594,93€ 

2 20.911,77€ 1.045,59€ 

3 7.836,38€ 391,82€ 

4 46.444,37€ 2.322,22€ 

5 26.758,25€ 1.337,91€ 

6 14.166,19€ 708,31€ 

7 45.943,76€ 2.297,19€ 

8 53.440,58€ 2.672,03€ 

9 6.852,81€ 342,64€ 

10 101.682,87€ 5.084,14€ 

11 53.474,61€ 2.673,73€ 

12 1.711,38€ 85,57€ 

13 37.049,90€ 1.852,50€ 

14 15.066,16€ 753,31€ 

15 70.032,77€ 3.501,64€ 

16 40.245,80€ 2.012,29€ 

17 16.418,93€ 820,95€ 

18 10.697,62€ 534,88€ 

19 26,91€ 1,35€ 

20 55.315,24€ 2.765,76€ 

21 20.959,78€ 1.047,99€ 

TOTAL 656.934,65 € 32.846,75 € 
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Valor do Contrato Inicial Valor da retenção (5%) Liberação do Valor da Retenção 

678.999,44 € 32.846,75€ 1º ano, 30% 9.854,03€ 

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

Valor do Contrato Inicial 

Garantia Bancária 

N00405246 (5% do valor 

contratual) 

Liberação do Valor da Garantia 

678.999,44 € 33.949,97€ 1º ano, 30% 10.184,99€ 

CONTRATO 1º ADICIONAL ---------------------------------------------- 
Autos Valor dos Autos Retenção nos autos (5%)  

Nº1 Sup. E. Omissões             32.248,90€ 1.612,45€ 

Nº1 Trab Mais 56.666,14€ 2.833,31€ 

Nº2 Trab Mais 10.672,75€   533,64€ 

TOTAL 99.587,79€ 4.979,40€ 

-------------------------------------------------------------------- 
Valor do Contrato 1º 

Adicional 
Valor da retenção (5%) Liberação do Valor da Retenção 

99.587,79 € 4.979,40€ 1º ano, 30% 1.493,82€ 

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

Valor do Contrato 1º 

Adicional 

Garantia Bancária 

N00408386 (5% do valor 

contratual) 

Liberação do Valor da Garantia 

99.587,79 € 4.979,39€ 1º ano, 30% 1.493,82€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do requerente, pelo que se propõe a adoção do seguinte procedimento: 

1. Levar a presente informação à próxima reunião de câmara, de modo a 

que superiormente seja pronunciada decisão conducente, ao deferimento 

da autorização de redução e restituição, das referidas garantias; --- 

2. Caso a proposta venha a merecer aprovação por parte do órgão 

executivo, que seja autorizada a redução das Garantias bancárias; --- 

N00405246, emitida pelo Novo Banco, S.A., no valor de 10.184,99€, --- 

N00408386, emitida pelo Novo Banco, S.A., no valor de 1.493,82€, ---- 

e que seja enviada a presente informação à divisão de Gestão 

Financeira, a fim de ser restituído ao empreiteiro, o valor de 

9.854,03€ e de 1.493,82€, respeitante ao contrato inicial e ao contrato 

do 1º adicional, respetivamente; ------------------------------------ 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por parte do 

órgão executivo, comunicar a mesma à entidade executante. ----------- 

Divisão Obras Publicas 23 de agosto de 2019 ------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Madalena Branco) --------------------------------------------------- 

Em Anexo: oficio ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.08.27. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2019.08.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. PARU 3 – CENTRO DE CONVÍVIO NO LARGO DO TERREIRO DA CAVALARIA 

(INTERVENÇÃO 2.3) PARU 5 – REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TERREIRO DA 

CAVALARIA (INTERVENÇÃO 2.5), REMODELAÇÃO FUNCIONAL E PAISAGÍSTICA DO 

LARGO DO TERREIRO DA CAVALARIA E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVÍVIO DO 

LARGO DO TERREIRO DA CAVALARIA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS ----- 

Foi presente a informação nº 264/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu Concurso Público, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “PARU3 – Centro de Convívio no Largo do 

Terreiro da Cavalaria (Intervenção 2.3) PARU 5 – Requalificação do 

Largo do Terreiro da Cavalaria (Intervenção 2.5) Remodelação Funcional 

e Paisagística do largo do terreiro da Cavalaria e Construção de Centro 

de Convívio do largo do terreiro da Cavalaria”. --------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 28 de abril de 2017, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros – Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 8 de 

junho de 2017. ------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 794.990,00€ (Setecentos e 

noventa e quatro mil, novecentos e noventa Euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes 

condições: --------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 150 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 26 de junho de 2017. ----------------- 

6. O empreiteiro foi notificado da aprovação do Plano de Segurança e 

Saúde no dia 11 de julho de 2017. ----------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 – Aos 16 dias do mês de janeiro de 2018, foi determinada, por acordo 

entre as partes, a revogação do contrato. --------------------------- 

2 – Na sequência da revogação, foi liberada a caução prestada pelo 

empreiteiro, no valor de 39.749,50€, correspondente a 5% do valor do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

3 – O valor dos trabalhos executados foi de 61.524,19€, tendo sido 

efetuadas as seguintes retenções nos pagamentos parciais: ----------- 
Auto n.º Valor do auto Retenção  

1 18.113,40€ 1.811,34€ 

2 7.933,64€ 396,68€ 

3 20.930,80€ 1.046,54€ 

4 2.262,50€ 113,13€ 

5 12.283,85€ 614,19€ 

Total 61.524,19€ 3.981,88€ 

4 – A devolução destas retenções não foi efetuada. ----------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em consideração que foi extinto o objeto do 

contrato, tendo sido, igualmente extinta a caução prestada, propõe-se 

que: --------------------------------------------------------------- 
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1 - Sejam restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia, 

agendado a presente proposta para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação. -- 

2 – Que seja remetida cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida no montante de 

3.981,88€ (Três Mil, novecentos e oitenta e um Euros e oitenta e oito 

cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de medição. ---- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 23 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.08.27. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2019.08.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. BENEFICIAÇÃO DA AV. D. AFONSO DUQUE DE BRAGANÇA – REDUÇÃO DE 

CAUÇÕES – 2.º ANO -------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 266/2019, 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 “Beneficiação da Av. D. Afonso Duque de 

Bragança”. --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação em reunião de Câmara de dia 23 de 

dezembro de 2016, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros 

– Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, a 

execução da referida empreitada. ------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 18 de janeiro 

de 2017. ------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 121.000,00€ (Cento e vinte 

e um mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 30 dias. ----------------------------- 

5. O auto de consignação é de 1 de fevereiro de 2017. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada aos 7 dias do mês 

de março de 2017 ---------------------------------------------------- 

7. A receção provisória ocorreu em 27 de junho de 2017. ------------ 

8. A empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no 

valor de 30% do valor da caução, correspondente ao segundo ano após a 

receção provisória, de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º5 

do artigo 295.º CCP. ------------------------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo-se concluído que esta se encontrava em boas 

condições. --------------------------------------------------------- 

2 - O empreiteiro, não prestou caução, ao abrigo do disposto no n.º 2 

do abrigo 288º do CCP, tendo-lhe sido retidos 10% do valor dos autos 

de medição e do auto de revisão de preços, conforme quadro seguinte:  
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Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

1 121.000,00€ 12.100,00€ 

R.P. 4.827,01 482,70 

Total 125.827,01€ 12.582,70€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Deste modo, propõe-se a autorização da redução da retenção em 30% que 

corresponde a 3.774,81€, conforme resumo seguinte: ------------------ 
Contrato Tipo Valor Redução a 

efetuar 30% 

Redução já 

efetuada 30% 

Valor 

remanescente 

(40%) 

Contrato 

inicial 

Retenção nos 

autos 
12.582,70€ 3.774,81€ 3.774,81€ 5.033,08€ 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 26 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.08.27. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2019.08.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. LOTE 2 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NUNO ÁLVARES - AUTO DE REVISÃO 

DE PREÇOS PROVISÓRIA Nº 1/DOP/2019 ---------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão nº 1/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 25.727,31 

€, 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 

2019.08.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.727,31 

(Vinte e cinco mil, setecentos e vinte e sete euros e trinta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.6. REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO LOCAL DE PRODUTORES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 05/DOP/2019 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SENSETEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA., no valor de 

36.286,34 €, 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 

2019.08.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 36.286,34 
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(Trinta e seis mil, duzentos e oitenta e seis euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO 

DE MAGALHÃES, CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2019 --------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

12.624,16 €, 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 

2019.08.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 12.624,16 

(Doze mil, seiscentos e vinte e quatro euros e dezasseis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.8. TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 

DE CHAVES – LOTES 1 A 6 – RETIFICAÇÃO. ------------------------------ 

Foi presente a informação nº 270/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------- 

a) Considerando que em 19 de julho do presente ano, sob proposta da 

Divisão de Empreitadas, foi autorizado pelo Sr. Presidente de Câmara 

o processo de procedimento para a execução da obra “Trilhos de 

Visitação do Património Natural e Cultural do Concelho de Chaves – 

Lotes 1 a 6”, com o intuito de dar início ao procedimento tendente à 

sua adjudicação. ---------------------------------------------------- 

b) Considerando que a referida obra foi objeto de um procedimento por 

consulta prévia. ---------------------------------------------------- 

c) Considerando que para o efeito, foram convidadas as empresas Go 

Outdoor, Lda; NATURTHOUGHTS – Turismo de Natureza, Lda. E Ytravel, 

Lda. Sob proposta n.º 26 da Divisão de Obras Públicas, datada de 6 de 

agosto, o Sr. Presidente da Câmara Adjudicou a obra, à empresa 

NATURHOUGHTS – Turismo de Natureza, lda. pelo valor de 149.950,00 €, 

com um prazo de execução de 120 dias. ------------------------------- 

d) Considerando que nos termos das disposições combinadas, previstas, 

respetivamente, na alínea bb) do nº1, do artigo 33º e 34º e do anexo 

I, da Lei 75/2013 De acordo com o D.L. 197/99 de 8 de junho, Regime 

Jurídico de realização de Despesas Públicas e da Contratação Pública, 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 18, o Presidente de Câmara têm 

competência para autorizar despesa para a execução de empreitadas até 

30.000 contos, ou seja 149.639,37€. --------------------------------- 

e) No entanto, por erro de cálculo na conversão de escudos para euros, 

ficou prejudicada a competência do Presidente da Câmara para 

autorização da realização da empreitada em apreciação, face ao 

montante, efetivamente apurado, em sede de adjudicação, o qual perfaz 

um montante de despesa da 149.950,00€, valor este da competência do 

Órgão Executivo. ---------------------------------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Face às razões de facto e de direito enunciadas, e com o intuito de 

repor a competência material, prevista na Lei, sugere-se a adoção da 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 
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1. Que a presente informação seja remetida ao Executivo para 

retificação, tendo em vista a correção do lapso identificado. ------- 

2. Que seja o órgão Executivo Municipal no âmbito das suas 

competências em matéria de autorização de despesas, previsto na alínea 

b) do nº.1 do artigo 18 do D.L. 197/99 de 8 de junho, a autorizar a 

execução da referida empreitada, a qual veio a se adjudicada pelo 

montante de 149.950,00€, acrescido do valor do IVA. ----------------- 

3. Sequencialmente, em caso de aprovação da presente proposta, deverá 

a mesma ser encaminhada para o Gabinete de Notariado e Expropriações, 

para a celebração do contrato da obra designada “Trilhos de Visitação 

do Património Natural e Cultural do Concelho de Chaves – Lotes 1 a 6”, 

do qual se anexa minuta do contrato, também para aprovação do respetivo 

clausulado. -------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 26 de agosto de 2019. -------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “TRILHOS DE VISITAÇÃO 

DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO DE CHAVES – LOTES 1 A 6”.  

No dia …. de …….. de 2019, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos 

Paços do Concelho, celebram o presente contrato de execução de 

empreitada pelo preço contratual de € 149 950,00 (cento e quarenta e 

nove mil, novecentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor, nos termos do disposto no Código dos Contratos 

Públicos: ---------------------------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, NATURTHOUGHTS – TURISMOS DE NATUREZA, LDA., 

com sede na Rua …………………………, Pessoa Coletiva nº ………………, com o mesmo 

número de matricula na Conservatória do Registo Comercial, titular do 

Alvará de Construção nº …. - PUB, com o capital social de ………. euros, 

legalmente representada por ……………, (estado civil), residente no 

………….., titular do Cartão de Cidadão número ………….., válido até ……….., 

emitido pelas entidades competentes da Republica Portuguesa na 

qualidade de ………., conforme poderes constantes, na certidão permanente 

documento que fica arquivado em anexo ao presente contrato. --------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada “Trilhos 

de Visitação do Património Natural e Cultural do concelho de Chaves – 

Lotes 1 a 6”, pelo preço de € 149 500,00 (cento e quarenta e nove mil 

e quinhentos euros) que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ---- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante despacho praticado pelo Sr. Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, no passado dia …/…/2019, precedida 

de convite, em conformidade com o Projeto de Execução, Programa de 

Procedimentos, Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde e Plano 

de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta 

empreitada, devidamente aprovados por seu despacho de …/…/2019, nos 

termos da proposta apresentada pelo segundo contratante, bem como da 

lista de preços unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por 
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integralmente reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 120 (cento 

e vinte) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. -------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para o dia … de ……… de 2019. ----- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

d) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

e) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------- 

f) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26ª do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32ª 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2 – Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 30 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1 – A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 

dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

2 – A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo F…– 

………………………….., publicada no despacho n.º 22 637/2004 (2ª série), de 5 

de novembro. -------------------------------------------------------- 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6ª -------------------------------------------------------- 
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(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação: 

Económica: ………..; Cabimento n.º …/2019; ---------------------------- 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

n.º …./2019, em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 9º e n.º 

3, do artigo 5º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 

7º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. -------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º do Código dos Contratos 

Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do segundo 

contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do valor dos 

pagamentos a efetuar. ----------------------------------------------- 

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

(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, o Sr. Eng.º Vítor 

Pereira, da Divisão de Obras Públicas, mediante despacho praticado 

pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro no 

passado dia … de fevereiro de 2019, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato e elaborar o relatório de 

avaliação, no final da obra. ---------------------------------------- 

Cláusula 9ª -------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1 – Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 

as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

2 – Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96º, do CCP. --------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

(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 

e tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros e documentos 

utilizados neste Município. ----------------------------------------- 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 
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1 - Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas; -------------------------------- 

2 – O procedimento por …………… relativo ao presente contrato foi 

autorizado por despacho praticado pelo Sr. Presidenta da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, no passado dia …/…/2019; ----------- 

3 - O procedimento por ajuste direto, relativo ao presente contrato 

foi adjudicado por despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, no passado dia …/…/2019; ----------- 

4 - A minuta do presente contrato foi aprovada por despacho praticado 

pelo Sr. Presidenta da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, no 

passado dia …/…/2019; ---------------------------------------------- 

5 – Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

6 – Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………………… 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º …/2019. -----------------------------------------------                                                                               

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

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

2019.08.28. --------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal para com o fundamento no teor 

da presente informação técnica ratificar a decisão de contratar, 

aprovação das peças do procedimento de consulta prévia e respetiva 

autorização da despesa, praticado por mim, no dia 08 de agosto de 2019 

no pressuposto, constatado agora errado, de que exercia competência 

própria. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 28.08.2019. ------------ 

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

De seguida, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo tecido o seguinte comentário:  

“Vota a favor da presente informação, com reservas, uma vez que a 

empresa em causa, não cumpriu, anteriormente, um compromisso 

contratual assumido com a autarquia.” ------------------------------- 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE TARIFÁRIO, DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO 

DE RESÍDUOS URBANOS PARA O ANO DE 2020. INFORMAÇÃO Nº177/DAR/2019. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
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A empresa Águas do Norte S.A. é concessionária desde julho de 2015, 

em regime exclusivo, da exploração e gestão do sistema multimunicipal 

de abastecimento de água e saneamento de Trás os Montes e Alto Douro. 

Por contrato de fornecimento de água e recolha de efluentes, celebrado 

a 01 de julho de 2015, Águas do Norte S.A. é a entidade fornecedora 

de água ao Município destinada a abastecimento público, bem como é 

responsável pela recolha e tratamento dos efluentes provenientes dos 

sistemas próprios do Município. ------------------------------------- 

A empresa RESAT/RESINORTE é por contrato celebrado a 29 de maio de 

2001 responsável pela recepção, recolha seletiva para a valorização, 

tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos produzidos no 

concelho; ---------------------------------------------------------- 

A empresa RESAT/RESINORTE também foi responsável desde 10 de setembro 

de 2007 pela prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos e pelo fornecimento e manutenção de contentores, sendo a partir 

de agosto de 1 de agosto de 2012 sido substituída nesta prestação de 

serviços pela empresa Rede Ambiente, engenharia e serviços S.A. ----- 

2 – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

Nos termos da alínea b) do n. º3 do artigo 5.º do Estatuto da ERSAR, 

aprovado pela Lei n.º 10/2014, de 6 de março é atribuição da entidade 

reguladora avaliar e auditar a fixação das tarifas fixadas pelas 

entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos de titularidade 

municipal. --------------------------------------------------------- 

O n. º7 do artigo 21.º da Lei n. º73/2013 de 3 de setembro, que entrou 

em vigor em 1 de janeiro de 2014, estabelece que as tarifas municipais 

relativas à prestação dos serviços de abastecimento de água, 

saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos estão 

sujeitas ao parecer da entidade reguladora, no que respeita à sua 

conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor. --- 

Neste contexto, devem as entidades gestoras municipais que asseguram 

a provisão de serviços de águas e de resíduos em modelo de gestão 

direta preparar o processo de revisão tarifária com vista à sua 

apreciação pela ERSAR. ---------------------------------------------- 

No ano de 2010 foi desenvolvida pelo então Departamento de Serviços 

Municipais a atual estrutura tarifária do serviço de abastecimento de 

água para consumo humano, de saneamento de águas residuais urbanas e 

de gestão de resíduos urbanos, prestados a consumidores finais. ----- 

O documento então aprovado, seguiu a legislação atualmente em vigor, 

nomeadamente o Decreto-lei n. º194/2009 de 20 de agosto, bem como a 

recomendação IRAR n. º1/2009 de 28 de agosto, tendo sido seguido na 

sua elaboração os critérios de cálculo definidos para a formulação de 

tarifários, constantes da recomendação ERSAR n. º2/2010 de 12 de junho. 

Com a entrada em vigor em 2013, do novo Regulamento Municipal dos 

Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, obrigatório 

pelo Decreto-lei n. º194/2009 de 20 de agosto, elaborado no cumprimento 

do exigido na Portaria n.º 34/2011 de 13 janeiro, novos custos de 

exploração tiveram de ser assumidos pela Entidade Gestora, sem a 

correspondente repercussão nas tarifas fixas. ----------------------- 

É preocupação da entidade reguladora, Recomendação ERSAR n.º 02/2010, 

combater a grande disparidade nos tarifários aplicados a nível 

nacional, aos utilizadores finais, procurando o regulador que as 

Entidades Gestoras evoluem, gradualmente para criação de uma estrutura 

tarifária uniforme, que seja compatível com a capacidade económica das 

populações, e que ao mesmo tempo, reflita a recuperação de custos na 

observância do preconizado no PEAASAR II. --------------------------- 
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A fim de ir dando cumprimento às recomendações do setor, tal como o 

já o temos vindo a fazer gradualmente elaborou-se a presente proposta 

de atualização tarifária que para além de pretender corrigir algumas 

distorções tarifárias existentes, irá permitir a recuperação 

tendencial dos custos decorrentes da provisão dos respetivos serviços 

prestados, operando num cenário de eficiência e tendo em atenção a 

necessidade de salvaguardar a acessibilidade económica aos serviços 

por parte da população. --------------------------------------------- 

A proposta agora apresentada, a vigorar a partir de janeiro de 2020, 

foi efetuada no estrito cumprimento das recomendações e critérios de 

cálculo do ERSAR. --------------------------------------------------- 

3 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO ---------------- 

3.1 – Utilizadores domésticos --------------------------------------- 

3.1.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores domésticos deve ser 

devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia. ------------------------------------------ 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores 

domésticos com contador de diâmetro nominal de 15mm a 25mm adotou-se 

a seguinte expressão: ----------------------------------------------- 

Tf
AD =Tfr

AD x Ktf
AD 

Tf
AD – Tarifa fixa de abastecimento para utilizadores domésticos, valor 

definido num intervalo entre 0,05€ e 0,15€/ dia; -------------------- 

Tfr
AD- Tarifa fixa de referência; ------------------------------------ 

Ktf
AD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora, 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000. ----------------- 

Adotando-se a tarifa fixa de referência (Tfr
AD) de €0,0667 e o 

coeficiente de disponibilidade de 1,3000, a tarifa fixa para 

utilizadores domésticos com contadores de diâmetro nominal inferior a 

25mm ficaria: ------------------------------------------------------- 

Tf
AD = Tfr

AD x Ktf
AD = €0,0667 x 1,3000 = €0,0867/dia 

Aos utilizadores domésticos cujo contador possua diâmetro nominal de 

40mm a 65mm, ou igual ou superior a 80mm deve aplicar-se a tarifa fixa 

prevista para utilizadores não domésticos, €0,1950 e €0,2917. ------- 

3.1.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores 

domésticos deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação e ser expressa em euros por m3. --------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão: até 5; ------------------------------------------- 

● 2.º escalão: superior a 5 e até 15; --------------------------- 

● 3.º escalão: superior a 15 e até 25; -------------------------- 

● 4.º escalão: superior a 25. ----------------------------------- 

O valor final da componente variável devida pelo utilizador deve ser 

calculado pela soma das parcelas correspondente a cada escalão. ----- 

Tv
AD = Tv1

AD+ Tv2
AD+ Tv3

AD+ Tv4
AD 

Tv
AD – Tarifa variável de abastecimento para utilizadores domésticos;- 

Tv1
AD – Tarifa variável do 1.º escalão, a definir num intervalo entre 

€0,3000 e €0,9000/m3; ----------------------------------------------- 

Tv2
AD – Tarifa variável do 2.º escalão; ------------------------------ 

Tv3
AD – Tarifa variável do 3.º escalão; ------------------------------ 

Tv4
AD – Tarifa variável do 4.º escalão. ------------------------------ 

Tv2
AD = Tv1

AD x Ktv2
AD 

Ktv2
AD – Coeficiente de 2.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv2
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv2

ADmax=2,5000). ----------------- 

Tv3
AD = Tv2

AD x Ktv3
AD 
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Ktv3
AD – Coeficiente de 3.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv3
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv3

ADmax=2,5000). ----------------- 

Tv4
AD = Tv3

AD x Ktv4
AD 

Ktv4
AD – Coeficiente de 4.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv4
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv4

ADmax=2,5000). ----------------- 

Adotando como valor da tarifa variável do 1.º escalão, o valor de um 

valor intermédio no intervalo de €0,3000 a €0,9000 preconizado, fixa-

se esta tarifa em €0,5053. ------------------------------------------ 

Definindo os coeficientes de escalão de 1,7989 (Ktv2
AD), 1,7833 (Ktv3

AD), 

1,7746 (Ktv4
AD), todos situados no intervalo de 1,5000 a 2,5000 

preconizados, obtêm-se as seguintes tarifas variáveis de escalão: --- 

● 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
AD = €0,5053/m3; ----------------------- 

● 2.º escalão (6 a 15m3) = Tv2
AD = Tv1

AD x Ktv2
AD = €0,5053 x 1,7989 = 

€0,9090/m3; --------------------------------------------------------- 

● 3.º escalão (16 a 25m3) = TV3
AD= Tv2AD x Ktv3AD = €0,9090 x 1,7833 = 

€1,6210/m3; --------------------------------------------------------- 

● 4.º escalão (superior a 26m3) = TV4
AD = Tv3

AD x Ktv4
AD = €1,6210 x 

1,7746 = €2,8766/m3. ------------------------------------------------ 

3.2 – Utilizadores não domésticos ----------------------------------- 

3.2.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores não domésticos deve ser 

devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia. Esta tarifa também se aplica aos 

utilizadores de obras. ---------------------------------------------- 

A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos deve ser diferenciada 

de forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador 

instalado, nos termos seguintes: ------------------------------------ 

● 1.º nível de 15mm a 25mm; ------------------------------------- 

● 2.º nível de 40mm a 65mm; ------------------------------------- 

● 3.º nível igual ou superior a 80mm; --------------------------- 

A tarifa fixa prevista para o 1.º nível terá um valor superior ao da 

tarifa fixa aplicável a utilizadores domésticos. -------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores não 

domésticos com contador de diâmetro nominal até 25mm (1.º nível) 

adotou-se a seguinte expressão: ------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND 

Tf1
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 15mm a 25mm (1.º nível); --------------------------------- 

Tf
AD- Tarifa fixa relativa a contadores domésticos de diâmetro nominal 

de 15mm a 25mm; ----------------------------------------------------- 

Ktf1
AND – Coeficiente de diferenciação de 1.º nível, a definir pela 

entidade gestora, entre um valor mínimo de 1,500 e máximo de 3,000. - 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores não 

domésticos com contador de diâmetro nominal de 40mm a 65mm (2.º nível) 

adoptou-se a seguinte expressão: ------------------------------------ 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND 

Tf2
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 40mm a 65mm (2.º nível); --------------------------------- 

Tf1
AND- Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 15mm a 25mm (1.º nível); --------------------------------- 

Ktf2
AND – Coeficiente de diferenciação de 2.º nível, a definir pela 

entidade gestora, entre um valor mínimo de 1,500 e máximo de 3,000. - 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores não 

domésticos com contador de diâmetro nominal igual ou superior a 80mm 

(3.º nível) adoptou-se a seguinte expressão: ------------------------ 

                        Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND 
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Tf3
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal igual ou superior a 80mm (3.º nível); ----------------------- 

Tf2
AND- Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 40mm a 65mm (2.º nível); --------------------------------- 

Ktf3
AND – Coeficiente de diferenciação de 3.º nível, a definir pela 

entidade gestora, entre um valor mínimo de 1,500 e máximo de 3,000. - 

Adotando-se o valor de 1,500 para o coeficiente de diferenciação de 

1.º nível (Ktf1), de 1,4988 para o de 2.º nível (Ktf2) e de 1,4959 para 

o coeficiente de diferenciação de 3.º nível (Ktf3), obtêm-se as 

seguintes tarifas fixas para contadores não domésticos de diâmetros 

de 15mm a 25mm, de 40mm a 65mm e de diâmetros iguais ou superiores a 

80mm: -------------------------------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 0,0867 x1,5000 = €0,1301/dia -------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND= 0,1301 x 1,4988 = €0,1950/dia ----------------- 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND= 0,1950 x 1,4959 = €0,2917/dia ----------------- 

3.2.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

A tarifa variável de abastecimento para utilizadores não domésticos 

(Tv
AND), deve ser de acordo com a recomendação do ERSAR, igual à tarifa 

do 3.º escalão aplicada aos utilizadores domésticos (Tv3
AD), ou seja: 

                        Tv
AND = Tv3

AD= €1,6210/m3 

Esta tarifa também se aplica aos utilizadores de obras. ------------- 

3.3 – Tarifários especiais ------------------------------------------ 

3.3.1 – Associações de carácter social e beneficência --------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,0867/dia. --------------------------- 

Para a tarifa variável, propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa 

variável do 1.º escalão, aplicada a utilizadores domésticos, 

€0,5053/m3. --------------------------------------------------------- 

3.3.2 – Freguesias -------------------------------------------------- 

Para o tarifário de venda de água às freguesias é proposta uma tarifa 

variável de €0,5478/m3. --------------------------------------------- 

3.3.3 – Perdas de água ---------------------------------------------- 

Propõe-se que a tarifa especial para perdas de água acidentais, 

ocasionais, não reincidentes e desde que devidamente comprovadas pelos 

serviços municipais seja no valor da tarifa de compra do município ao 

fornecedor em alta, agravado de 20%, €0,6574/m3. -------------------- 

3.4 – Tarifário social ---------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida.  --------------------- 

3.4.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa. --------------------------------- 

3.4.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

tarifário social é igual à tarifa variável do serviço de abastecimento 

para utilizadores domésticos. --------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão (0 a 15m3) = €0,5053/m3; ---------------------------- 

● 2.º escalão (16 a 25m3) = €1,6210/m3; --------------------------- 

● 3.º escalão (acima de 25m3) = €2,8766/m3. ----------------------- 

3.5 – Tarifário para famílias numerosas ----------------------------- 

3.5.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por dia. ------------------------------------------------------ 



                                                                F. 212 

                                                                  _____________________ 
 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento que se utilizou para o cálculo da tarifa fixa 

de utilizadores domésticos. ----------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas com contadores de 

diâmetro nominal inferior a 25mm é a seguinte: ---------------------- 

Tf
AD = €0,0867/dia 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas com contadores de 

diâmetro nominal de 40mm a 65mm é a seguinte: ----------------------- 

Tf
AD = €0,1950/dia 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas com contadores de 

diâmetro nominal igual ou superior a 80mm é a seguinte: ------------- 

Tf
AD = €0,2917/dia 

3.5.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

A tarifa variável do tarifário para famílias numerosas deve ser devida 

em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por m3. ------------------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão (0 a 5+3*n m3) = €0,5053/m3; ------------------------ 

● 2.º escalão (6+3*n a 15+3*n m3) = €0,9090/m3; ------------------- 

● 3.º escalão (16+3*n a 25+3*n m3) = €1,6210/m3; ------------------ 

● 4.º escalão (superior a 26+3*n m3) = €2,8766/m3. ---------------- 

3.6 – Utilizadores de pequenos aglomerados rurais consumidores de 

Águas do Norte e consumidores com captações com consumo de energia -- 

3.6.1 - Utilizadores domésticos ------------------------------------- 

3.6.1.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores de pequenos aglomerados 

rurais consumidores de Águas do Norte e consumidores com captações com 

consumo de energia deve ser devida em função do intervalo temporal 

objeto de faturação e ser expressa em euros por dia. ---------------- 

A tarifa fixa de abastecimento para utilizadores domésticos de 

pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas do Norte e 

consumidores com captações com consumo de energia é igual à tarifa 

fixa do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos com uma 

redução de 23%, €0,0667/dia. ---------------------------------------- 

3.6.1.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas do Norte e 

consumidores com captações com consumo de energia é igual à tarifa 

variável do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos. -- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
AD = €0,5053/m3; ----------------------- 

● 2.º escalão (5 a 15m3) = Tv2
AD = Tv1

AD x Ktv2
AD = €0,5053 x 1,7989 = 

€0,9090/m3; --------------------------------------------------------- 

● 3.º escalão (15 a 25m3) = TV3
AD= Tv2AD x Ktv3AD = €0,9090 x 1,7833 = 

€1,6210/m3; --------------------------------------------------------- 

● 4.º escalão (acima de 25m3) = TV4
AD = Tv3

AD x Ktv4
AD = €1,6210 x 1,7746 

= €2,8766/m3. ------------------------------------------------------- 

3.6.2 – Utilizadores não doméstico ---------------------------------- 

3.6.2.1 - Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos de pequenos 

aglomerados rurais consumidores de Águas do Norte e consumidores com 

captações com consumo de energia deve ser diferenciada de forma 

progressiva em função do diâmetro nominal do contador instalado, nos 

termos seguintes: --------------------------------------------------- 

● 1.º nível de 15mm a 25mm; 
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● 2.º nível de 40mm a 65mm; 

● 3.º nível igual ou superior a 80mm; 

A tarifa fixa proposta para este tarifário não doméstico de 

utilizadores de pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas do 

Norte e consumidores com captações com consumo de energia é de uma 

redução de 23% em relação à proposta para o utilizador não doméstico, 

porque estes sistemas têm gastos limitados de manutenção. ----------- 

Adotando-se o valor de 1,500 para o coeficiente de diferenciação de 

1.º nível (Ktf1), de 1,4988 para o de 2.º nível (Ktf2) e de 1,4959 para 

o coeficiente de diferenciação de 3.º nível (Ktf3), obtêm-se as 

seguintes tarifas fixas para contadores não domésticos de utilizadores 

de pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas do Norte e 

consumidores com captações com consumo de energia com diâmetros de 

15mm a 25mm, de 40mm a 65mm e de diâmetros iguais ou superiores a 

80mm: -------------------------------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 0,0667 x1,5000 = €0,1001/dia -------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND= 0,1001 x 1,4988 = €0,1500/dia ----------------- 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND= 0,1500 x 1,4959 = €0,2244/dia ----------------- 

3.6.2.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável de abastecimento para utilizadores não domésticos 

de pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas do Norte e 

consumidores com captações com consumo de energia, deve ser de acordo 

com a recomendação do ERSAR, igual à tarifa do 3.º escalão aplicada 

aos utilizadores domésticos de pequenos aglomerados rurais 

consumidores de Águas do Norte e consumidores com captações com consumo 

de energia, €1.6210/m3 ------------------------------------------------------------------------- 

3.6.3 – Tarifário social -------------------------------------------- 

3.6.3.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa. --------------------------------- 

3.6.3.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas do Norte e 

consumidores com captações com consumo de energia de tarifário social 

é igual à tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores 

domésticos de pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas do 

Norte e consumidores com captações com consumo de energia. ---------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão (0 a 15m3) = €0,5053/m3; ---------------------------- 

● 2.º escalão (16 a 25m3) = €1,6210/m3; --------------------------- 

● 3.º escalão (acima de 25m3) = €2,8766/m3. ----------------------- 

3.6.4 – Tarifário para famílias numerosas --------------------------- 

3.6.4.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por dia. ------------------------------------------------------ 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento que se utilizou para o cálculo da tarifa fixa 

de utilizadores domésticos. 

A tarifa fixa proposta para o tarifário para famílias numerosas é de 

€0,0667/dia. ------------------------------------------------------- 

3.6.4.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável do tarifário para famílias numerosas deve ser devida 

em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por m3. ------------------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 
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● 1.º escalão (0 a 5+3*n m3) = €0,5053/m3; ------------------------ 

● 2.º escalão (6+3*n a 15+3*n m3) = €0,9090/m3; ------------------- 

● 3.º escalão (16+3*n a 25+3*n m3) = €1,6210/m3; ------------------ 

● 4.º escalão (superior a 26+3*n m3) = €2,8766/m3. ---------------- 

3.6.5 – Tarifários especiais ---------------------------------------- 

3.6.5.1 – Associações de carácter social e beneficência ------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à tarifa 

variável do serviço de abastecimento para utilizadores de pequenos 

aglomerados rurais consumidores de Águas do Norte e consumidores com 

captações com consumo de energia, €0,0667/dia. ---------------------- 

3.7 –Utilizadores de pequenos aglomerados rurais de captações sem 

consumo energia ----------------------------------------------------- 

3.7.1 – Utilizadores doméstico -------------------------------------- 

3.7.1.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores de pequenos aglomerados 

rurais de captações sem consumo de energia deve ser devida em função 

do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em euros por 

dia. --------------------------------------------------------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é de uma redução 

de 50% em relação à proposta para o utilizador doméstico, porque estes 

sistemas não têm gastos com energia, ou seja, €0,0333/dia. ---------- 

3.7.1.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

pequenos aglomerados rurais captações sem consumo de energia proposta 

para este tarifário especial é de uma redução de 25% na tarifa variável 

do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos, porque estes 

sistemas não têm gastos com energia e deve ser expressa em euros por 

m3. ----------------------------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão (0 a 5m3) = €0,2553/m3; ----------------------------- 

● 2.º escalão (5 a 15m3) = €0,6590/m3; ---------------------------- 

● 3.º escalão (15 a 25m3) = €1,3710/m3; --------------------------- 

● 4.º escalão (acima de 25m3) = €2,6266/m3. ----------------------- 

3.7.2 – Utilizadores não doméstico ---------------------------------- 

3.7.2.1 - Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

A tarifa fixa aplicável a utilizadores não domésticos de pequenos 

aglomerados rurais captações sem consumo de energia deve ser 

diferenciada de forma progressiva em função do diâmetro nominal do 

contador instalado, nos termos seguintes: --------------------------- 

● 1.º nível de 15mm a 25mm; ------------------------------------- 

● 2.º nível de 40mm a 65mm; ------------------------------------- 

● 3.º nível igual ou superior a 80mm; --------------------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário não doméstico de 

utilizadores de pequenos aglomerados rurais captações sem consumo de 

energia é de uma redução de 50% em relação à proposta para o utilizador 

doméstico de pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas do 

Norte, porque estes sistemas não têm gastos de manutenção. ---------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores não domésticos de 

pequenos aglomerados rurais de captações sem consumo de energia deve 

ser devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia. ------------------------------------------ 

As tarifas fixas para contadores não domésticos de utilizadores de 

pequenos aglomerados rurais captações sem consumo de energia com 

diâmetros de 15mm a 25mm, de 40mm a 65mm e de diâmetros iguais ou 

superiores a 80mm são às seguintes: --------------------------------- 

Tdiâmetro(15-25mm) = €0,0500/dia ------------------------------------------ 
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Tdiâmetro(40-65mm) = €0,0750/dia ------------------------------------------ 

Tdiâmetro(>=80mm) = €0,1122/dia ------------------------------------------ 

3.7.2.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável de abastecimento para utilizadores não domésticos 

de pequenos aglomerados rurais de captações sem consumo de energia, 

deve ser de acordo com a recomendação do ERSAR, igual à tarifa do 3.º 

escalão aplicada aos utilizadores domésticos de pequenos aglomerados 

rurais de captações sem consumo de energia, €1,3710/m3 ----------------------- 

3.7.3 – Tarifário social -------------------------------------------- 

3.7.3.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa. --------------------------------- 

3.7.3.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

pequenos aglomerados rurais consumidores de captações sem consumo de 

energia  de tarifário social é igual à tarifa variável do serviço de 

abastecimento para utilizadores domésticos de pequenos aglomerados 

rurais de captações sem consumo de energia. ------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão (0 a 15m3) = €0,2553/m3; ---------------------------- 

● 2.º escalão (16 a 25m3) = €1,3710/m3; --------------------------- 

● 3.º escalão (acima de 25m3) = €2,6266/m3. ----------------------- 

3.7.4 – Tarifário para famílias numerosas --------------------------- 

3.7.4.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por dia. ------------------------------------------------------ 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento que se utilizou para o cálculo da tarifa fixa 

de utilizadores domésticos. ----------------------------------------- 

A tarifa fixa proposta para o tarifário para famílias numerosas é de 

€0,0333/dia. ------------------------------------------------------- 

3.7.4.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável do tarifário para famílias numerosas deve ser devida 

em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por m3. ------------------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão (0 a 5+3*n m3) = €0,2553/m3; ------------------------ 

● 2.º escalão (6+3*n a 15+3*n m3) = €0,6590/m3; ------------------- 

● 3.º escalão (16+3*n a 25+3*n m3) = €1,3710/m3; ------------------ 

● 4.º escalão (superior a 26+3*n m3) = €2,6266/m3. ---------------- 

3.7.5 – Tarifários especiais ---------------------------------------- 

3.7.5.1 – Associações de carácter social e beneficência ------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à tarifa 

variável do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos de 

pequenos aglomerados rurais de captações sem consumo de energia, 

€0,0333/dia. ------------------------------------------------------- 

4. - CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO  ------------------ 

4.1. Utilizadores domésticos ---------------------------------------- 

4.1.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos 

(Tf
SD) segue-se a orientação do ERSAR, adotando-se a seguinte expressão: 

Tf 
SD = valor definido num intervalo entre € 0,0500 e €0,1500/dia. --- 

Adotando-se uma tarifa fixa de saneamento para utilizadores finais 

domésticos (Tf
SD) de €0,1000/dia, situada no intervalo de €0,0500 a 

€0,1500) como recomendado. ------------------------------------------ 
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4.1.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável de saneamento para utilizadores 

domésticos (Tv
SD), deve ser de acordo com a recomendação do ERSAR, que 

corresponda à aplicação de uma determinada percentagem à componente 

variável do serviço de abastecimento. ------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de saneamento para utilizadores 

domésticos deve ser devida em função do volume de águas residuais 

recolhidas durante o período objeto de faturação. ------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser determinada pela aplicação de 

um coeficiente de custo, específico a cada entidade gestora, à tarifa 

variável média do serviço de abastecimento devida pelo utilizador 

final doméstico. ---------------------------------------------------- 

O valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento é o que 

resulta do rácio, apurado em cada fatura, entre o somatório dos valores 

da componente variável do serviço faturados em cada escalão e o 

somatório dos volumes faturados em cada escalão, corrigidos de 

eventuais acertos. -------------------------------------------------- 

Para o efeito, recomenda-se em primeiro lugar a adoção da seguinte 

expressão: --------------------------------------------------------- 

Tv 
SD = Tvm

AD × Ktv
SD 

Tvm
AD - Tarifa variável média do serviço de abastecimento; ----------- 

Ktv
SD - Coeficiente de custo específico do saneamento, definido entre 

um valor mínimo de 0,5 e um valor máximo de 1,5. -------------------- 

Como o valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento 

apurado para cada utilizador, em cada fatura, depende da distribuição 

dos consumos faturados pelos escalões, temos que a tarifa variável do 

serviço de saneamento para utilizadores domésticos também é uma tarifa 

por escalões. ------------------------------------------------------- 

Adotando como valor da tarifa variável do 1.º escalão, o valor de um 

valor intermédio no intervalo de €0,3000 a €0,9000 preconizado, fixa-

se esta tarifa em €0,5993. ------------------------------------------ 

Definindo os coeficientes de escalão de 1,1860 (Ktv1
SD), 1,7354 (Ktv2

SD), 

1,7329, (Ktv3
SD), 1,7308 (Ktv4

SD), todos situados no intervalo de 1,0000 

a 2,5000 preconizados, obtêm-se as seguintes tarifas variáveis de 

escalão: ----------------------------------------------------------- 

● 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
SD = Tv1

AD x Ktv1
SD = €0,5053/ m³ x 1,1860 

= €0,5993/m³; ------------------------------------------------------- 

● 2.º escalão (5 a 15m3) = Tv2
SD = Tv

AD x Ktv2
SD = €0,5993/ m³ x 1,7354 

= €1,0400/m³; ------------------------------------------------------- 

● 3.º escalão (15 a 25m3) = TV3
SD= Tv2AD x Ktv3SD = €1,0400/ m³ x 1,7329 

= €1,8022/m³; ------------------------------------------------------- 

● 4.º escalão (acima de 25m3) = TV4
SD = Tv3

AD x Ktv4
SD = €1,8022/ m³ x 

1,7308 = €3,1192/m³. ------------------------------------------------ 

4.2. Utilizadores não domésticos ------------------------------------ 

4.2.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de saneamento para utilizadores não 

domésticos – Tf
SND, recomenda-se a adoção da seguinte expressão: ----- 

Tf
SND = Tf

SD × Ktf 
SND 

Tf
SD - Tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos, ------- 

Ktf
SND - Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo 

de 1 e um valor máximo de 3,0 --------------------------------------- 

Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf 
SND) de 1,5, ou seja, 

compreendido entre 1,0 e 3,0) seria respeitada a recomendação. ------ 

Assim a tarifa fixa de saneamento para utilizadores finais não 

domésticos será: ---------------------------------------------------- 

Tf
SD) = €0,1000/dia. 

Tf
SND = Tf

SD × Ktf 
SND 
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(Tf
SND) = 0,1000 x 1,5 = €0,1500/dia. 

4.2.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável de saneamento para utilizadores não 

domésticos – Tv
SND, recomenda-se a adoção da seguinte expressão: ----- 

Tv
SND = Tv 

AND × Ktv 
SND 

Tv
AND - Tarifa variável de abastecimento para utilizadores não 

domésticos; -------------------------------------------------------- 

Ktv
SND - Coeficiente de custo específico do saneamento, definido entre 

um valor mínimo, não inferior ao coeficiente de custo específico do 

saneamento estabelecido para os utilizadores domésticos (Ktv
SD) e um 

valor máximo de 1,5 ------------------------------------------------- 

Adotando-se um coeficiente de custo específico (Ktv
SND) de 0,8147, ou 

seja, superior a 0,8 e inferior a 1,5, assim obedeceria à 

recomendação.------------------------------------------------------- 

Como a tarifa variável do serviço de abastecimento recomendada para 

utilizadores finais não domésticos é linear, a tarifa variável de 

saneamento para estes utilizadores também não obedece a escalões. --- 

Assim, a tarifa variável de saneamento para utilizadores finais não 

domésticos é: ------------------------------------------------------- 

TV
SND = 1,6210 x 0,8147 = €1,3206/ m³ 

4.3 – Tarifários especiais ------------------------------------------ 

4.3.1 – Associações de carácter social e beneficência --------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,1000/dia. --------------------------- 

Para a tarifa variável, propõe-se uma tarifa de €0,6321/m3. --------- 

4.3.2 – Utilizador sem consumo de água dos sistemas municipais e 

pequenos aglomerados ------------------------------------------------ 

Para o tarifário de Utilizador sem consumo de água dos sistemas 

municipais e pequenos aglomerados a tarifa variável é aplicada ao 

volume médio de água abastecida aos utilizadores com características 

similares, nomeadamente atendendo à dimensão do agregado familiar, no 

âmbito do território abrangido pela entidade gestora, verificado no 

ano anterior e é proposta uma tarifa variável de €0,5993/m3. -------- 

4.4 – Tarifário social ---------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida. ---------------------- 

4.4.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa. --------------------------------- 

4.4.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de saneamento para utilizadores de 

tarifário social é igual à tarifa variável do serviço de saneamento 

para utilizadores domésticos. --------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo: --------------------- 

● 1.º escalão (0 a 15m3) = €0,5993/m3; ---------------------------- 

● 2.º escalão (16 a 25m3) = €1,8022/m3; --------------------------- 

● 3.º escalão (acima de 25m3) = €3,1192/m3. ----------------------- 

4.5 – Tarifário para famílias numerosas ----------------------------- 

4.5.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por dia. ------------------------------------------------------ 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento que se utilizou para o cálculo da tarifa fixa 

de utilizadores domésticos. ----------------------------------------- 
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Adotando-se uma tarifa fixa de saneamento para tarifário (Tf
SD) de 

€0,1000/dia, situada no intervalo de €0,0500 a €0,1500 como 

recomendado. ------------------------------------------------------- 

4.5.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de saneamento para utilizadores de 

tarifário para famílias numerosas deve ser devida em função do 

intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em euros por m3. 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de 

água por m3: -------------------------------------------------------- 

● 1.º escalão (0 a 5+3*n m3) = €0,5993/m3; ----------------------- 

● 2.º escalão (6+3*n a 15+3*n m3) = €1,0400/m3; ------------------ 

● 3.º escalão (16+3*n a 25+3*n m3) = €1,8022/m3; ----------------- 

● 4.º escalão (superior a 26+3*n m3) = €3,1192/m3. --------------- 

4.6 – Serviços auxiliares – Limpeza de fossas com camião cisterna --- 

Para o serviço auxiliar de limpeza de fossas com camião cisterna 

propõe-se uma redução de 30% nas tarifas, assim a tarifa fixa é de 

€7,00 e a tarifa variável é aplicada ao volume de água residual 

recolhida e é proposta uma tarifa variável de €3,50/m3. ------------- 

5 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS --- 

5.1 – Utilizadores domésticos --------------------------------------- 

5.1.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa do serviço de gestão de resíduos urbanos 

(Tf
RD) segue-se a orientação do ERSAR, adotando-se a seguinte expressão: 

Tf
RD = Tfr

RD x Ktf
RD 

Tf
RD – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores domésticos; 

Tfr
RD – Tarifa fixa de referência de gestão de resíduos para 

utilizadores domésticos; -------------------------------------------- 

Ktf
RD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora 

entre um valor mínimo de 0,5000 e um valor máximo de 2,0000; -------- 

Adotando o valor recomendado para a tarifa fixa de referência (Tfr
RD) 

de €0,0667/dia e definido um coeficiente de disponibilidade (Ktf
RD) de 

1,2998, obtêm-se uma tarifa fixa de gestão de resíduos urbanos 

domésticos de: ------------------------------------------------------ 

Tf
RD = Tfr

RD x Ktf
RD =0,0667 x 1,2998 = €0,0867/dia 

5.1.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

Para o cálculo da tarifa variável de gestão resíduos urbanos para 

utilizadores domésticos, recorreu-se à seguinte expressão: ---------- 

Tv
RD = Tvm

AD x Ktv
RD 

Tv
RD – Tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores 

domésticos; -------------------------------------------------------- 

Tv
AD – Valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento, 

apurado em cada factura; -------------------------------------------- 

Ktv
RD – Coeficiente de custo específico de gestão de resíduos, definido 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000. ----------------- 

Adotando um coeficiente específico de gestão de resíduos (Ktv
RD) de 

0,595, o valor resultante da tarifa variável de gestão de resíduos 

para utilizadores finais domésticos (Tv
RD) seria de: ----------------- 

Tv
RD = Tvm

AD x Ktv
RD = Tvm

AD x 0,595 

Na determinação do volume (VRD) sobre o qual incide a tarifa variável 

de gestão de resíduos para utilizadores domésticos (Tv
RD), adotou-se a 

seguinte expressão: ------------------------------------------------- 

VRD = VAD x Kvolr
RD 

VRD – Volume sobre o qual incide a tarifa variável de gestão de resíduos 

domésticos; -------------------------------------------------------- 

VAD – Volume de abastecimento faturado; ----------------------------- 
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Kvolr – Coeficiente de recolha de referência, estimado no valor de 

0,7000. ------------------------------------------------------------ 

Adotando o coeficiente de referência o volume sobre o qual incide a 

tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores domésticos 

será de: ------------------------------------------------------------ 

VRD = VAD x Kvolr
RD = VAD x 0,7000 

Considerando como: -------------------------------------------------- 

CVRD – Componente variável do serviço de gestão de resíduos; --------- 

CVAD – Componente variável do serviço de abastecimento. -------------- 

CVRD = Tv
RD x VRD e CVAD = Tvm

AD x VAD 

pelo que: ----------------------------------------------------------- 

CVRD = 0,5575 x Tvm
AD x VAD 

O que vem a demonstrar matematicamente que a componente variável do 

serviço de gestão de resíduos urbanos é equivalente a uma percentagem 

da componente variável do serviço de abastecimento, sendo para o 

presente caso proposto, igual a 56%. -------------------------------- 

Assim as tarifas variáveis de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores domésticos, ficam distribuídas da seguinte forma: ------ 

TV
RD = 0,5053 x 0,5575 = €0,2817/m3 

5.2 – Utilizadores não domésticos ----------------------------------- 

5.2.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores não domésticos (Tf
RND) adotou-se a seguinte expressão: -- 

Tf
RND = Tf

RD x Ktf
RND 

Tf
RND – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos; -------------------------------------------------------- 

Tf
RD – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores domésticos;- 

Ktf
RND – Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo 

de 1,5000 e máximo de 5,0000. --------------------------------------- 

Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf
RND) de 1,5006, obtêm-

se a seguinte tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos: -------------------------------------------------------- 

Tf
RND = Tf

RD x Ktf
RND = 0,0867 x 1,5006 = €0,1301/dia 

5.2.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores não domésticos (Tv
RND), foi adotada a seguinte expressão:- 

Tv
RND = Tv

AND x Ktv
RND 

Tv
RND – Tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos; -------------------------------------------------------- 

Tv
AND – Tarifa variável de água para utilizadores não domésticos; ---- 

Ktv
RND – Coeficiente de custo específico, definido no valor de 0,1551. 

Adotado um coeficiente de custo específico (Ktv
RND) de 0,1975, obtêm-

se a seguinte tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores 

não domésticos: ----------------------------------------------------- 

Tv
RND = Tv

AND x Ktv
RND = 1,6210 x 0,1975 = €0,3201/m3 

5.3 – Tarifário especial -------------------------------------------- 

5.3.1 – Associações de carácter social e beneficência --------------- 

5.3.1.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,0867/dia. --------------------------- 

5.3.1.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

Para a tarifa variável, propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa 

variável para o utilizador doméstico, ou seja, a tarifa variável de 

€0,2817/m3. --------------------------------------------------------- 

5.3.2 – Utilizador sem consumo de água dos sistemas municipais e para 

pequenos sistemas rurais. ------------------------------------------- 

5.3.2.1 – Tarifa fixa ----------------------------------------------- 
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A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,0867/dia. --------------------------- 

5.3.2.2 – Tarifa variável ------------------------------------------- 

A tarifa variável proposta para este tarifário especial é aplicada ao 

volume médio de água abastecida aos utilizadores com características 

similares, nomeadamente atendendo à dimensão do agregado familiar, no 

âmbito do território abrangido pela entidade gestora, verificado no 

ano anterior e é proposta uma tarifa variável de €0,2817/m3 --------------- 

5.4 – Tarifário social ---------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida. ---------------------- 

5.4.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa. --------------------------------- 

5.4.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

A tarifa variável igual ao valor da tarifa variável para o utilizador 

doméstico, ou seja, a tarifa variável é de €0,2817/m3. -------------- 

5.5 – Tarifário para famílias numerosas ----------------------------- 

Para as famílias numerosas, propõe-se um tarifário igual ao tarifário 

doméstico ---------------------------------------------------------- 

5.5.1 – Tarifa fixa ------------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa fixa de €0,0867/dia. --------------------------- 

5.5.2 – Tarifa variável --------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa variável de €0,2817/m3. ------------------------ 

6 – TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS E TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS ----------- 

As entidades gestoras municipais que asseguram a provisão de serviços 

de águas e de resíduos em modelo de gestão direta devem preparar o 

processo de repercussão da taxa de recursos hídricos e da taxa de 

gestão de resíduos no tarifário aos utilizadores finais. ------------ 

A entidade gestora “em baixa” deve considerar na repercussão da Taxa 

de Recursos Hídricos, designada por TRH não só as taxas que lhe sejam 

diretamente liquidadas pelas ARH, mas também aquelas que lhe sejam, 

por sua vez, repercutidas pelas entidades gestoras dos sistemas em 

“alta”, neste caso a empresa Águas do Norte S.A. -------------------- 

O município de Chaves paga anualmente a TRH à autoridade ambiental 

(Agência Portuguesa do Ambiente) pela utilização que faz dos recursos 

hídricos (captação de água, ocupação do domínio público hídrico e 

rejeição de águas residuais) e deve de repercutir o respectivo valor 

no utilizador final de forma a incentivar uma utilização sustentável 

deste recurso. ------------------------------------------------------ 

O município de Chaves paga a Taxa de Gestão de Resíduos, designada por 

TGR à entidade em alta (RESINORTE) pela quantidade de resíduos 

depositados em aterro, devendo repercutir o respectivo valor no 

utilizador final de forma a incentivar a prevenção e redução dos 

resíduos produzidos. ------------------------------------------------ 

A fim de ir dando cumprimento às recomendações do setor, foram 

efetuados os cálculos de repercussão das taxas de recursos hídricos e 

de gestão de resíduos no tarifário que para além de pretender corrigir 

algumas distorções tarifárias existentes, irá permitir compensar o 

benefício que resulta da utilização privativa do domínio público 

hídrico, o custo ambiental inerente às atividades suscetíveis de 

causar um impacte significativo nos recursos hídricos, bem como os 

custos administrativos inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização 

e garantia da quantidade e qualidade das águas. --------------------- 

A proposta agora apresentada, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 

2020, foi efetuada no estrito cumprimento das recomendações e 
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critérios de cálculo do ERSAR que pressupõem as alterações ao tarifário 

atualmente em vigor. ------------------------------------------------ 

A base tributável da taxa de recursos hídricos é constituída por cinco 

componentes e expressa pela seguinte fórmula: ----------------------- 

Taxa = A + E + I + O + U + S 

A componente A corresponde à utilização privativa de águas do domínio 

público hídrico do Estado. ------------------------------------------ 

A componente E corresponde à descarga, direta ou indireta, de efluentes 

sobre os recursos hídricos, suscetível de causar impacte 

significativo. ----------------------------------------------------- 

A componente I corresponde à extração de inertes do domínio público 

hídrico do Estado. -------------------------------------------------- 

A componente O corresponde à ocupação de terrenos do domínio público 

do Estado e à criação de planos de água. ---------------------------- 

A componente U corresponde à utilização privativa de águas, qualquer 

que seja a sua natureza ou regime legal, sujeitas a planeamento e 

gestão públicos, suscetível de causar impacte significativo. -------- 

A componente S corresponde à utilização privativa de águas, qualquer 

que seja a sua natureza ou regime legal, calculando -se pela aplicação 

de um valor de base ao volume de água captado ou utilizado para os 

sistemas de água de abastecimento público, expresso em metro cúbico 

(m3). -------------------------------------------------------------- 

6.1 - Captação de água e ocupação de terrenos do domínio público 

hídrico do Estado (DPHE), por infraestruturas do sistema de 

abastecimento de água ----------------------------------------------- 

No cálculo da taxa de recursos hídricos de abastecimento para 

utilizadores adotou-se o seguinte procedimento: --------------------- 

TRHA,U,O,S a  aplicar em 2020 =TRH A,U,O,S paga à APA + TRHA,U,O,S paga às Águas do Norte 
TRHA,U,O,S a  aplicar em 2020 = TRHA,U,O,S referente a 2019/ Volume de água que entrou no 

sistema no 2º semestre de 2018 e 1º semestre de 2019 

TRHA,U,O,S a  aplicar em 2020 = 0,0235 €/m
3 

Os cálculos efetuados foram com base nos dados do segundo semestre de 

2018 e nos dados do primeiro semestre de 2019. ---------------------- 

O valor de base da componente S para os sistemas de água de 

abastecimento público é de € 0,004 por m3 de água captada ou utilizada. 

Esta última parcela, que é nova, S, cujo desígnio é a promoção da 

sustentabilidade dos sistemas urbanos de águas é aplicada em 

conformidade com o regulamentado no Decreto-Lei n.º46/2017, de 3 de 

maio, que procede à alteração e republicação do Decreto-Lei n.º 

97/2008, de 11 de junho, que institui o regime económico e financeiro 

dos recursos hídricos, e acresce o valor da TRH este ano. ----------- 

6.2 - Descarga de efluentes e ocupação do DPHE, pelas infra-estruturas 

de recolha, drenagem e tratamento de efluentes ---------------------- 

No cálculo da taxa de recursos hídricos de águas residuais para 

utilizadores adotou-se o seguinte procedimento: --------------------- 

TRHE,O a  aplicar em 2020 =TRH E,O paga à APA + TRHE,O paga às Águas do Norte  

TRHE,O a  aplicar em 2020 = TRHE,O paga em 2019/ Volume de água residual recolhida no 2º 

semestre de 2018 e 1º semestre de 2019
 

TRHE,O a  aplicar em 2020 = 0,0079 €/m
3 

Os cálculos efetuados foram com base nos dados do segundo semestre de 

2018 e nos dados do primeiro semestre de 2019.  --------------------- 

O valor da TRH a aplicar em 2020 é superior ao valor de 2019, devido 

à actualização dos valores base aplicados à matéria tributável na 

componente E, ou seja, antes o valor aplicado por Kg de Matéria 

Orgânica era de 0,32€ e agora é de 0,37€,  o valor aplicado por Kg de 

Azoto Total era de 0,15€ e agora é de 0,77€ e o valor aplicado por Kg 
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de Fósforo Total era de 0,18€ e agora é de 0,21€, razão pela qual o 

valor da TRH deste ano tem um acréscimo em relação ao ano anterior.-- 

6.3 - Repercussão da taxa de gestão de resíduos sobre utilizadores 

finais ------------------------------------------------------------- 

A repercussão da TGR nos utilizadores deve ser feita de forma autónoma 

e desagregada na fatura, mas fica sujeita às mesmas condições que a 

faturação das tarifas relativas aos serviços de águas e resíduos a que 

se referem, nomeadamente no que respeita ao prazo de pagamento, aos 

juros de mora por atraso no pagamento e à taxa de IVA aplicável. ---- 

No cálculo da taxa de gestão de resíduos sobre os utilizadores finais 

adotou-se o seguinte procedimento: ---------------------------------- 

TGR a  aplicar em 2020 =TGR paga à APA + TGR paga à Resinorte 
TGR a  aplicar em 2020  = TGR paga referente ao ano de 2019 / Volume de água Submetido ao ERSAR 

referente a 2018  

TGR a  aplicar em 2020 = 0.0088€/m3 

Os cálculos efetuados foram com base nos dados do segundo semestre de 

2018 e nos dados do primeiro semestre de 2019 ----------------------- 

7 – NOTA FINAL ------------------------------------------------------ 

A presente proposta de tarifário foi, em conformidade com o previsto 

no artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sujeita a parecer 

da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas Resíduos. -------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Submeter o seu ato da proposta ao Órgão Executivo Municipal, na 

sua reunião a realizar no dia 2 de Setembro_2019, nos termos do 

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

setembro; ---------------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá ser submetida a presente proposta à 

Assembleia Municipal para sua aprovação e dado conhecimento do teor 

da deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, à 

Divisão de Águas e Resíduos; ---------------------------------------- 

c) Para esse efeito a Câmara Municipal de Chaves irá submeter toda a 

informação relativa à proposta de tarifário para 2020, no módulo de 

regulação económica do Portal da ERSAR. ----------------------------- 

Anexa-se mapa resumo das tarifas propostas -------------------------- 

Chaves, 08 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

Técnica Superior --------------------------------------------------- 

(Eng. Eva de Moura Castro) ----------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG.º DELMAR 

FERNANDES, DE 2019.08.26. ------------------------------------------- 

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

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

2019.08.28. --------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e 

deliberação.-------------------------------------------------------- 

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, 

concordar com a informação técnica supra. 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 Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 
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1 – A atuação pública da ERSAR, no sector da água centra-se num projeto 

de mercantilização do recurso, fazendo com que a água seja um produto 

vendável e inserido nas lógicas de mercado. ------------------------- 

2 – Enquanto que a comunidade o vê como um recurso próprio da sua zona 

geográfica. -------------------------------------------------------- 

3 – Ao mesmo tempo que, são hoje transferidas competências da 

administração central para os municípios e freguesias, neste sector 

existe um retirar de competências, o que é um pouco incompreensível.- 

4 – Ou seja, são transferidas competências que a população não deseja 

e aquelas que a população reivindica, são lhe retiradas, não sendo, 

assim, possível, por esta via, a aproximação da política aos cidadãos. 

5 – Existe a apropriação da gestão de um recurso que não é compaginável 

com o direito das populações e dos seus territórios. ---------------- 

6 – A preocupação pela qualidade de um recurso apenas disfarça mal 

esta voracidade mercantil por um dos recursos mais valiosos da 

atualidade. -------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara, tendo, sobre a 

matéria, referido o seguinte: --------------------------------------- 

1 - Concordando na integra e sem qualquer reserva com a declaração 

apresentada pelo Dr. Francisco António Chaves de Melo, é seu 

entendimento que a questão central e objeto de deliberação é aprovação 

do tarifário para 2020 e não o posicionamento politico que cada um tem 

quanto à gestão do recurso água. ------------------------------------ 

2 – Embora esteja de acordo, com o pensamento estratégico aqui 

formulado relativamente à gestão dos recursos públicos, no caso em 

concreto a deliberação prende-se com a aprovação do tarifário para 

2020, e apenas isto. ------------------------------------------------ 

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

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

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo apresentado a 

seguinte declaração: ------------------------------------------------ 

“Subscreve na integra a declaração apresentada pelo o Vice-presidente 

da Câmara, Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo”. ------------ 

 

 

2. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS 

DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DE CHAVES POR 8 

ANOS (A COMEÇAR A 1 DE AGOSTO DE 2020). INFORMAÇÃO Nº124/DAR/2019. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

1.  A gestão dos resíduos urbanos, nos termos e para os efeitos do 

estabelecido no Decreto‐Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro, alterado 
pelo Decreto‐Lei n.º73/2011, de 17 de Junho, consubstancia uma 

atividade que constitui um serviço público de carácter estrutural cuja 

responsabilidade é do Município de Chaves, na sua área de intervenção 

territorial, em consonância com o previsto na Lei 75/2013 de 12 

Setembro. ---------------------------------------------------------- 

2. Atualmente a receção de RSU e de recolha seletiva para a 

valorização, tratamento e destino final é feita pela RESINORTE através 

de Concessão e os serviços de recolha e transporte dos resíduos sólidos 

urbanos pela firma REDE AMBIENTE através duma prestação de serviços 

que termina a   1 de Agosto de 2020. -------------------------------- 

3. O artigo 7.º do Decreto‐Lei n.º 194/2009 permite a possibilidade 
da entidade gestora dos serviços municipais ser definida pela entidade 

titular de acordo com um dos seguintes modelos de gestão: Prestação 
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direta do serviço; Delegação do serviço em empresa constituída em 

parceria com o Estado; Delegação do serviço em empresa do sector 

empresarial local; Concessão do serviço. ---------------------------- 

4. O contrato com a Rede Ambiente termina a 1 de Agosto de 2020. -- 

5. Do acima exposto, torna‐se premente, à data atual, a indicação, e 
respetiva concretização, de diligências por parte do Município no 

sentido de, à data do término do contrato com a Rede Ambiente estarem 

concluídos todos os procedimentos com vista à realização efetiva do 

serviço municipal de gestão de resíduos urbanos. -------------------- 

6.  Torna-se assim necessário proceder face ao valor expectável do 

contrato à abertura do concurso público com publicitação do Jornal 

Oficial da União Europeia, nos termos definidos no artigo 16 nº1 do 

CCP, prévio à celebração do novo contrato que deve ter o seu começo a 

1 de  Agosto de 2020. ----------------------------------------------- 

7. Justifica-se a decisão de não adjudicar por lotes no facto de ser 

um serviço indissociável, pois, baseia-se na recolha de resíduos no 

concelho  sendo que em termos funcionais a gestão dum único contrato 

revela-se mais eficiente em termos de fiscalização e gestão do 

contrato. A recolha de resíduos por lotes traria a necessidade de 

existir um número maior de viaturas na recolha, lavagem e recolha de 

monos a trabalhar em simultâneo de entidades diferentes  o que 

obrigaria à necessidade de maiores meios internos na gestão desses 

contratos e na sua fiscalização dificultando um eficaz acompanhamento 

do contrato. -------------------------------------------------------- 

8. De acordo com o disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da Lei 

nº 8/2012 de 21/02  a assunção de compromissos plurianuais está sujeito 

a autorização prévia da Assembleia Municipal. ----------------------- 

8. Nos termos do disposto na alínea a) do n 2 do artigo 63  do  LOE, 

o presente procedimento está dispensado dos limites impostos pelo n 1 

do artigo 63 da LOE ------------------------------------------------- 

9. O preço base de 7 960 000€ foi adquirido através duma consulta 

preliminar realizada. ----------------------------------------------- 

III PROPOSTAS ------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

1. Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, para apreciação. ------------------------------- 

2.   Autorização Prévia --------------------------------------------- 

- Que se delibere no uso da competência prevista na alínea c) do 

nº1 do artigo 33 do anexo I à Lei 75/2013 de 12/09 solicitar à 

Assembleia Municipal autorização prévia prevista na alínea c) do 

artigo 6 da lei 8/2012 de 21/02 para assunção do seguinte compromisso 

plurianual inerente ao contrato a celebrar na sequência da abertura 

do concurso público para adjudicação da aquisição de serviços de 

recolha de resíduos sólidos urbanos na área do município de Chaves por 

um período de  8 anos cujo preço base será de 7 960 000 adquirido 

através duma consulta preliminar: ----------------------------------- 

- Agosto a Dezembro de 2020  497 500€ --------------------------- 

- Janeiro a Dezembro de 2021 995 000€ --------------------------- 

- Janeiro a Dezembro de 2022 995 000€ --------------------------- 

- Janeiro a Dezembro de 2023  995 000€ --------------------------- 

- Janeiro a Dezembro de 2024  995 000€ --------------------------- 

- Janeiro a Dezembro de 2025  995 000€ --------------------------- 

- Janeiro a Dezembro de 2026  995 000€ --------------------------- 

- Janeiro a Dezembro de 2027  995 000€ --------------------------- 

- Janeiro a Agosto de 2028    497 500€ --------------------------- 
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3. Escolha de Procedimento ------------------------------------------ 

Autorizar a abertura de um concurso público nos termos do disposto na 

alínea a) do nº1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP) 

com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia em 

cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-

Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos artigos 36º 

e 38º do CCP, para contratar uma empresa para prestação de  serviços 

de recolha e transporte de resíduos urbanos e equiparados, 

fornecimento, lavagem, desinfeção e manutenção de contentores no 

Município de Chaves ------------------------------------------------- 

4. Não adjudicação por lotes ---------------------------------------- 

Não pretende a entidade adjudicante contratar a aquisição destes 

serviços por lotes, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 

do artigo 46.º-A do Código dos Contratos Públicos, tendo em 

consideração os seguintes motivos: ---------------------------------- 

a) Efetivamente, por uma razão de ordem económico-financeira, a 

decisão de adjudicar por lotes traduziria um aumento dos encargos 

financeiros resultantes do aumento do custo da prestação dos serviços 

que implicaria a separação do objeto contratual atendendo a que o 

custo de viaturas representa neste tipo de contrato cerca de 25%, o 

pessoal cerca de 30% e é ainda de ter em conta a duplicação de custos 

fixos do prestador de serviços (armazens, etc). --------------------- 

b) Justifica-se ainda a decisão de não adjudicar por lotes no facto 

de ser um serviço indissociável, pois, baseia-se na recolha de resíduos 

no concelho  sendo que em termos funcionais a gestão dum único contrato 

revela-se mais eficiente em termos de fiscalização e gestão do 

contrato. A recolha de resíduos por lotes traria a necessidade de 

existir um número maior de viaturas na recolha, lavagem e recolha de 

monos a trabalhar em simultâneo de entidades diferentes o que obrigaria 

à necessidade de maiores meios internos na gestão desses contratos e 

na sua fiscalização dificultando um eficaz acompanhamento do 

contrato.----------------------------------------------------------- 

5. Designação do júri ----------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Engº Carlos Delmar Emiliano Martins Fernandes; -------- 

- 1º Membro Efetivo: Engº Paulo Branco, Técnico Superior da Divisão 

de Águas e Resíduos; ------------------------------------------------ 

- 2º Membro Efetivo: Eng.º Luís Braz, Técnico Superior da Divisão da 

Divisão de Águas e Resíduos; ---------------------------------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 

- 1º Membro Suplente: Eng.º Eva Castro, Técnica Superior da Divisão 

da Divisão de Águas e Resíduos; ------------------------------------- 

- 2º Membro Suplente: Dr.ª Sandra Pereira, Técnico Superior da Divisão 

da Divisão de Águas e Resíduos; ------------------------------------- 

5. Delegação de competências ---------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 



                                                                F. 226 

                                                                  _____________________ 
 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 

6. Aprovação do processo de procedimento ---------------------------- 

- Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

Caderno de Encargos, e o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

7. Caução ----------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do preço contratual. 

8. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 63º da Lei 

nº71/2018 de 31 de dezembro – LOE ----------------------------------- 

A presente prestação de serviços está dispensada do cumprimento dos 

limites impostos pelo n.º1 do artigo 63.º da Lei n.º71/2018 de 31 de 

dezembro, nos termos do disposto na alínea a) do n.º2 do citado artigo, 

uma vez que estamos perante um serviço essencial previsto na alínea 

g) do n.º2 do artigo 1.º da Lei n.º23/96 de 26 de julho. ------------ 

9. Cabimento Orçamental --------------------------------------------- 

O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 

na rubrica 02022004, ------------------------------------------------ 

conforme informação de cabimento em anexo. -------------------------- 

Junta-se o Anúncio, Programa de Concurso, Caderno de Encargos ------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 25 de Agosto de 2019 ---------------------------------------- 

O Chefe de Divisão da DAR ------------------------------------------- 

Carlos Delmar Fernandes --------------------------------------------- 

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

2019.08.28. --------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e 

deliberação.-------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS. 

CONCURSO PÚBLICO Nº9/SC/2019. --------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, de acordo com a Informação n.º131/DAR/2019 em anexo, 

submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o 

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

1. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 

- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 

323.356,95€ (trezentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e 

seis euros e noventa e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor, repartido da seguinte forma: ------------------------------ 
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- Lote 1 – 169.762,40€; --------------------------------------------- 

- Lote 2 – 153.594,55€. --------------------------------------------- 

- Considerando que, de acordo com o ponto 6 da informação 

n.º131/DAR/2019, em anexo, o preço base indicado no caderno de encargos 

foi calculado tendo em conta o valor mensal do anterior concurso com 

o mesmo objeto; ----------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 

mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 

celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 

Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 

na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da prestação 

de serviços identificada em epígrafe. ------------------------------- 

2. Designação do júri -------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Eng.º Carlos Delmar Emiliano Martins Fernandes, Chefe 

da Divisão de Águas e Resíduos; ------------------------------------- 

- 1º Membro Efetivo: Eng.º Paulo Branco, Técnico Superior; ---------- 

- 2º Membro Efetivo: Eng.ª Eva Castro, Técnica Superior. ------------ 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 

- 1º Membro Suplente: Eng.º Luís Braz, Técnico Superior; ------------ 

- 2º Membro Suplente: Dr.ª Sandra Pereira, Técnica Superior. -------- 

3. Delegação de competências ------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 

4. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

5. Caução -------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do preço contratual. 

6. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 e 2 do artigo 46º-A do CCP, a presente 

prestação de serviços será adjudicada por lotes. -------------------- 

7. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 63º da 

Lei nº71/2018 de 31 de dezembro – LOE ------------------------------- 

No seguimento do disposto no ponto 7 da informação n.º131/DAR/2019, 

em anexo, a presente prestação de serviços está dispensada do 

cumprimento dos limites impostos pelo n.º1 do artigo 63.º da Lei 

n.º71/2018 de 31 de dezembro, nos termos do disposto na alínea a) do 
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n.º2 do citado artigo, uma vez que estamos perante um serviço essencial 

previsto na alínea f) do n.º2 do artigo 1.º da Lei n.º23/96 de 26 de 

julho. ------------------------------------------------------------- 

8. Compromissos plurianuais -------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 

22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal. ----------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 

proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 

autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: ------------ 

Por ano económico --------------------------------------------------- 
 

Prestação de serviços de operação, 

manutenção e conservação de Estações 

Elevatórias e Estações de Tratamento de 

Águas Residuais 

 

 

2020 

 

 

2021 

158.238,51€ 165.118,44€ 

9. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 

O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 

na rubrica 020203, conforme informação de cabimento em anexo. ------- 

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

Chaves, 26 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

A Técnica superior, ------------------------------------------------- 

em regime de mobilidade --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 

2019.08.27. -------------------------------------------------------- 

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 

2019.08.28. --------------------------------------------------------

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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM 

CIRCUITOS ESPECIAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020. CONCURSO PÚBLICO 

Nº8/SC/2019. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, de acordo com a Informação DDSC nº153/SE nº52/2019 em 

anexo, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa 

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

10. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 
- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 

194.879,50€ (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e nove 

euros e cinquenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; 

- Considerando que, de acordo com o exposto na informação DDSC 

N.º153/SE N.º52/2019, em anexo, o preço base indicado no caderno de 
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encargos foi obtido através de uma consulta preliminar ao mercado, nos 

termos do disposto no artigo 35.ºA do CCP; -------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 155.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar mão do procedimento 

“Concurso Público Urgente”, em caso de urgência na celebração de um 

contrato, desde que o valor do contrato a celebrar não exceda os 

limiares previstos no artigo 474.º e o critério de adjudicação seja 

na modalidade prevista na alínea b) do n.º1 do artigo 74.º do CCP; 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 35.º da 

Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, em circunstâncias excecionais, e no 

caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar 

quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a 

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena 

de anulabilidade; --------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público 

Urgente”, previsto no artigo 155.º do CCP, para adjudicação da 

prestação de serviços identificada em epígrafe, atendendo aos 

fundamentos expostos na informação DDSC n.º153/SE n.º52/2019, 

submetendo-se posteriormente à Câmara Municipal, para ratificação, nos 

termos do disposto no n.º3 do artigo 35.º da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro, uma vez que é extremamente urgente adjudicar a prestação de 

serviços identificada em epígrafe, com vista a assegurar o transporte 

dos alunos para o novo ano escolar. --------------------------------- 

11. Designação do júri --------------------------------------------- 
- Nos termos do disposto no n.º2 do artigo 156.º do CCP, não é aplicável 

a designação de um júri para condução do presente procedimento. ----- 

12. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 
Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

13. Caução --------------------------------------------------------- 
No presente procedimento não será exigida a prestação de caução, nos 

termos do disposto no n.º2 do artigo 156.º do CCP. ------------------ 

14. Adjudicação por lotes ------------------------------------------ 
Nos termos do disposto no nº1 e 2 do artigo 46º-A do CCP, a presente 

prestação de serviços será adjudicada por lotes. -------------------- 

15. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 63º da 
Lei nº71/2018 de 31 de dezembro – LOE ------------------------------- 

No seguimento do exposto no ponto 3 do capítulo III da referida 

informação da DDSC, que o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

autorize a excecionalidade prevista no n.º4 do artigo 63.º da LOE, 

submetendo-se posteriormente à Câmara Municipal, para ratificação, nos 

termos do disposto no n.3 do artigo 35.º da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro, uma vez que os circuitos n.º1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15 

e 17 ainda não foram adjudicados pelas razões expostas na referida 

informação da DDSC, e o presente procedimento terá que estar concluído 

no início do ano letivo de 2019/2020. ------------------------------- 

16. Compromissos plurianuais --------------------------------------- 
Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 

22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 
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projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal; ----------------------------------------------- 

Considerando que, o presente procedimento terá de estar concluído no 

início do ano letivo de 2019/2020 para assegurar a prestação de 

serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais 

para o ano letivo de 2019/2020, deveria ser garantida, atempadamente, 

a recolha de autorização por parte do Órgão Deliberativo Municipal, 

cuja próxima sessão ocorrerá em setembro de 2019; ------------------- 

Por conseguinte, tendo em vista assegurar a legal e eficaz 

concretização do procedimento de concurso público urgente, no início 

do ano letivo 2019/2020, sugere-se a aprovação da presente proposta, 

relativa à assunção dos encargos com efeitos plurianuais do presente 

procedimento concursal, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, à 

luz do disposto no n.º3 do artigo 35.º da Lei n.75/2013 de 12 de 

setembro, conjugado com o artigo 164.º do CPA, submetendo-se 

posteriormente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, para 

ratificação, pelos motivos de urgência atrás invocados; ------------- 

Assim, caso a presente proposta seja aprovada pelo Senhor Presidente 

da Câmara e ratificada pelo Executivo Municipal, nos termos sugeridos 

nos pontos anteriores, sugere-se que o presente assunto seja agendado, 

para a próxima sessão ordinária do Órgão Deliberativo Municipal, em 

vista à ratificação de tal decisão administrativa, nos termos do 

disposto no n.º3 do artigo 35.º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro 

conjugado com o artigo 164º do CPA. ---------------------------------  

17. Cabimento orçamental ------------------------------------------- 
O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 

na rubrica 020210, conforme informação de cabimento em anexo. ------- 

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

Chaves, 23 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

A Técnica superior, ------------------------------------------------- 

em regime de mobilidade --------------------------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/08/23. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme proposto. ---------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 23.08.2019. ------------ 

 

 

3. RELATÓRIO CP Nº8/SC/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LETIVO 

2019/2020. INFORMAÇÃO DDSC Nº154/SE Nº53/ 2019. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Findo o período para apresentação de propostas ao Concurso Público 

Urgente nº.08/SC/2019, publicado em Diário da República nº.163, Série 

II, dia 27 de agosto de 2019, é feita a seguinte análise: ----------- 

Começou por se verificar, relativamente a cada concorrente, os aspetos 

de natureza formal de acordo com o artigo 70º do CCP, admitindo para 

o efeito os seguintes concorrentes: --------------------------------- 

- Auto Viação do Tâmega, Lda; --------------------------------------- 

- Cruz Vermelha Portuguesa. Delegação de Chaves; -------------------- 

- Turichaves, Unipessoal, Lda. -------------------------------------- 
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O concorrente Manuel Joaquim Santos Gonçalves, é excluído por não 

cumprir o disposto na alínea a), do nº. 2, do artigo 70º do CCP, não 

apresentou todos os documentos que deveriam acompanhar a proposta. -- 

As condições contratuais propostas pelos concorrentes são as expostas 

no quadro sinóptico infra: ------------------------------------------ 
Lote nº. Circuito 

Nº. 

Auto Viação do 

Tâmega 

Cruz Vermelha Turichaves 

1 1 €110/dia - - 

2 2 €110/dia - - 

3 3 €102/dia - - 

4 4 €110/dia - - 

5 6 €115/dia - - 

6 7 €124/dia - - 

7 8 €70/dia - €70/dia 

8 10 €92/dia - - 

9 11 €100/dia - - 

10 15 €100/dia €87,50/dia - 

11 17 €95/dia - - 

Atendendo às condições contratuais propostas pelos concorrentes, bem 

como, à análise comparativa dos preços indicados e ao critério de 

adjudicação previamente definido no artigo 7º do Programa de 

Procedimentos, que é o do preço mais baixo e de acordo com as normas 

constantes na portaria nº. 766/84, de 27 de setembro, propõe-se o 

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

Circuito nº 1 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 110,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 2 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 110,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 3 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 102,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 4 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 110,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 6 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 115,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 7 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 124,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 8 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 70,00€/dia, IVA não incluído, considerando o ponto 

2.5, do nº.2, da Portaria nº.766/84, de 27 de setembro, “caso se 

verifique igualdade nos preços propostos, a classificação dos 

concorrentes deverá ser feita concedendo prioridade àqueles que no ano 

letivo anterior tenham realizado, em condições satisfatórias, os 

circuitos em questão”. ---------------------------------------------- 

Circuito nº 10 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 92,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a proposta 

com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ------------------------------------- 

Circuito nº 11 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda, ao preço de 100,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo, único concorrente; (1) ----------------------- 

Circuito nº 15 – seja adjudicado ao concorrente Cruz Vermelha 

Portuguesa, Delegação de Chaves, ao preço de 87,50€/dia, IVA não 

incluído, que apresenta a proposta com o preço mais baixo; (1) ------------ 
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Circuito nº 17 – seja adjudicado ao concorrente Auto Viação do Tâmega, 

Lda,, ao preço de 95,00€/dia, IVA não incluído, que apresenta a 

proposta com o preço mais baixo; (1) ----------------------------------------------------- 

Dada a urgência imperiosa para que todo o processo esteja concluído 

no início do ano letivo 2019/2020, previsto para ter início entre 9 e 

13 de setembro. ----------------------------------------------------- 

Considerando que na situação individual e concreta ora em apreciação, 

encontram-se, inquestionavelmente, reunidos todos os pressupostos, 

fundamentais em vista à utilização da figura da ratificação, ou seja: 

urgência da tomada da decisão e impossibilidade de convocação, em 

tempo útil, de acordo com a Lei, duma reunião extraordinária, para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Nuno Vaz, que pratique sobre a matéria em apreciação, 

decisão administrativa, à luz do disposto no nº3 do Artigo 35º, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, o seguinte: -------------------------- 

a) Propor a adjudicação da presente prestação de serviços aos 

seguintes concorrentes, nos termos do disposto no nº. 1 do artigo 73º 

do CCP: ------------------------------------------------------------ 
Circuitos 1. CONCORRENTES 2. PREÇO/DIA 3. PREÇO TOTAL 

1 Auto Viação do Tâmega, Lda €110,00/dia €18.700,00 

2 Auto Viação do Tâmega, Lda €110,00/dia €18.700,00 

3 Auto Viação do Tâmega, Lda €102,00/dia €17.340,00 

4 Auto Viação do Tâmega, Lda €110,00/dia €18.700,00 

6 Auto Viação do Tâmega, Lda €115,00/dia €19.550,00 

7 Auto Viação do Tâmega, Lda €124,00/dia €21.080,00 

8 Auto Viação do Tâmega, Lda €70,00/dia €11.900,00 

10 Auto Viação do Tâmega, Lda €92,00/dia €15.640,00 

11 Auto Viação do Tâmega, Lda €100,00/dia €17.000,00 

15 
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Chaves 

€87,50/dia €14.875,00 

17 Auto Viação do Tâmega, Lda €95,00/dia €16.150,00 

b) Propor a exclusão do concorrente Manuel Joaquim Santos Gonçalves, 

ao abrigo do disposto na alínea a), do nº. 2, do artigo 70º, conjugado 

com o artigo 146º do CCP. ------------------------------------------- 

C) Que sejam aprovadas as minutas dos contratos, em anexo, nos termos 

do nº. 1, do artigo 98º do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, 

que aprova o Código dos Contratos Públicos.-------------------------- 

d) Nos termos do disposto do artigo 81º do citado código, que sejam 

dados 2 dias úteis aos respetivos adjudicatários para apresentarem os 

documentos de habilitação. ------------------------------------------ 

e) Nomear a Técnica Superior, Zuleika Rodrigues, como gestora do 

contrato ao abrigo do artigo 290º-A do CCP. ------------------------- 

f) Caso a presente proposta mereça anuência positiva por parte do Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, que a mesma seja agendada para 

próxima reunião de câmara a sua ratificação, ao abrigo do disposto no 

nº3 do Artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------ 

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

Chaves, 30 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Zuleika Rodrigues) -------------------------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 - 

CIRCUITOS N.os 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 17”. ------------------- 
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No dia … de ……….. de 2019, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais 

para o ano letivo de 2019/2020 - circuitos n.os 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

10, 11, 17”, pelo preço total de € 174 760,00 (cento e setenta e quatro 

mil, setecentos e sessenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. ------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA, LDA., com sede no 

……………., Pessoa Coletiva n.º ………., com o mesmo número de matricula na 

Conservatória do Registo Comercial de Chaves, com o capital social de 

…………… euros,  neste ato legalmente representada por ………….., portador 

do Bilhete de Identidade n.º ………, emitido pelo Arquivo de Identificação 

de ………….., válido até …………., na qualidade de ……….. da mencionada 

sociedade, conforme ………….., documento que fica arquivado junto ao 

processo. ---------------------------------------------------------- 

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

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

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

Concelho de Chaves, para o ano letivo 2019/2020. ------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

3 – Classificação estatística de produtos por atividades a que se 

refere o Regulamento (CE) Nº 1232/98, da Comissão, de 17 de junho de 

1998, da seguinte forma: Categoria 60.21.3, subcategoria 60.21.22, 

Grupo 60.2; Classe 60.21; referências – CPC (1991) 71212. ---------- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2019/20, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ---------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. -------------------------

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. ---------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------- 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ---------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 

funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 

b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2,3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os horários 

dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de paragem para 

a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios estabelecimentos 

de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção para os alunos de 

Ensino Especial que será a sua residência. ------------------------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, 

o tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. --------------------- 

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 

1- O encargo total do presente contrato é de € 174 760,00 (cento e 

setenta e quatro mil, setecentos e sessenta euros), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. --------------------------------------------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. --------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ---------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. -------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 
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base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. - 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. -------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; ---------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no contrato. ------------------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do 

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

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, 

Drª Zuleika Alves, mediante deliberação camarária de … de agosto de 

2019 com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ----------------------------- 
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Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se 

incumprimento definitivo quando houver atraso na prestação dos 

serviços ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 

3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência na celebração do novo contrato. ------------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. ---------------------------

Cláusula 19ª -------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 
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Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. --------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-

A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ----------------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

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 

e tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros e documentos 

utilizados neste Município. ---------------------------------------- 

Cláusula 23ª ------------------------------------------------------- 

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 Concurso Público Urgente, relativo ao presente 

contrato foi autorizado por deliberação camarária de  … de setembro 

de 2019; ----------------------------------------------------------- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de setembro de 2019; ---------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de setembro de 2019. --------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: ……; Cabimento n.º ……../2019 de … de ….. de 

2019; Compromisso n.º …../2019 de …/…/2019; ------------------------ 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos contratantes. ------------------------------------------- 

7 - Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………… --------- 

Pelo Primeiro Contratante, ……………… ----------------------------------- 

Pelo Segundo Contratante, ………………… ----------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º ……/19. --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 - 

CIRCUITO Nº 15”. ----------------------------------------------------

No dia … de ……….. de 2019, celebram o presente contrato de “Prestação 

de Serviços de Transporte Terrestre de Alunos em Circuitos Especiais 

para o ano letivo de 2019/2020 - circuito n.o 15”, pelo preço total de 

€ 14 875,00 (catorze mil, oitocentos e setenta e cinco euros) acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501205551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural de Travancas, concelho de Chaves, 

com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de 

Camões, em Chaves. -------------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 
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Como Segundo Contratante, CRUZ VERMELHA – DELEGAÇÃO DE CHAVES, com 

sede no ……………., Pessoa Coletiva n.º ………., com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de Chaves, com o 

capital social de …………… euros,  neste ato legalmente representada por 

………….., portador do Bilhete de Identidade n.º ………, emitido pelo Arquivo 

de Identificação de ………….., válido até …………., na qualidade de ……….. 

da mencionada sociedade, conforme ………….., documento que fica arquivado 

junto ao processo. ------------------------------------------------- 

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

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

1- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de serviços de 

transportes terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do 

Concelho de Chaves, para o ano letivo 2019/2020. -------------------- 

2- Os circuitos/percursos contratados no presente contrato, bem como 

a tipologia do veículo a utilizar para o efeito, são os constantes do 

anexo I, documento que faz parte integrante do presente contrato. -- 

3 – Classificação estatística de produtos por atividades a que se 

refere o Regulamento (CE) Nº 1232/98, da Comissão, de 17 de junho de 

1998, da seguinte forma: Categoria 60.21.3, subcategoria 60.21.22, 

Grupo 60.2; Classe 60.21; referências – CPC (1991) 71212. ----------- 

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na área do 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

2- Nos circuitos a realizar em mini-autocarro de passageiros é 

obrigatória a presença de vigilante, conforme o n.º 1, do artigo n.º 

8, da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, sendo a sua presença da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

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

Prazo da prestação de serviços ------------------------------------- 

1- A prestação de serviços a realizar no âmbito do presente contrato 

deverá ser integralmente executada durante o ano letivo 2019/20, sendo 

o seu início coincidente com o 1º dia letivo. ----------------------- 

2- A presente prestação de serviços será executada no cumprimento 

integral dos horários escolares dos alunos. ------------------------- 

Cláusula 4ª -------------------------------------------------------- 

Vigilantes --------------------------------------------------------- 

1- Ao vigilante compete o disposto nos artigos n.os 8, 10 e 11, da Lei 

n.º 13/2006, de 17 de abril. --------------------------------------- 

2 – Após a assinatura do presente contrato, o segundo contratante deve 

comprovar junto do Setor de Educação – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Cultural – a idoneidade do respetivo vigilante, apresentando 

para o efeito o registo criminal do mesmo. -------------------------- 

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

Lotação ------------------------------------------------------------ 

No que respeita à lotação dos veículos pesados, é da responsabilidade 

do segundo contratante garantir que o veículo realize todas as manobras 

nas localidades previstas nos respetivos circuitos, quando o mesmo 

tenha uma lotação superior à solicitada no caderno de encargos, não 

resultando daí qualquer encargo para a Autarquia. ------------------ 

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

Regularidade do Serviço -------------------------------------------- 

1- Os circuitos especiais deverão ser executados com a regularidade 

prevista no plano de transportes, a seguir descriminados: ----------- 

a) Os circuitos especiais que fazem a ligação com transporte público 
funcionam no horário da manhã e ao fim da tarde/noite. ------------- 
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b) Os circuitos para os Jardins-de-infância, Escolas do 1º Ciclo, 

Escolas EB2, 3 e Escolas Secundárias funcionam de acordo com os 

horários dos respetivos estabelecimentos de ensino. Os locais de 

paragem para a tomada e largada de alunos serão, além dos próprios 

estabelecimentos de Ensino, o centro de cada localidade, com exceção 

para os alunos de Ensino Especial que será a sua residência. -------- 

c) Nas situações em que se verifique necessidade de desdobramento, o 
tempo máximo de espera dos alunos no estabelecimento de ensino é de 

30 minutos. -------------------------------------------------------- 

2 – A execução dos circuitos especiais deverá ser levada a efeito de 

acordo com as disposições da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril e do D.L. 

n.º 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 

3 – Em todos os veículos, ligeiros e pesados, é obrigatória a 

utilização de sistemas de retenção para crianças (SRC), devidamente 

homologados e adequados ao seu tamanho e peso. ---------------------- 

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

Preço e  condições de pagamento ------------------------------------ 

1- O encargo total do presente contrato é de € 14 875,00 (catorze mil, 

oitocentos e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos serão processados mediante a apresentação de faturas 

mensais, as quais devem ser apresentadas até ao dia 15 do mês seguinte 

a que disserem respeito. -------------------------------------------- 

3 – As faturas serão pagas no prazo de 60 dias úteis, contados a partir 

da sua receção nos serviços do primeiro contratante. ---------------- 

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

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 9ª --------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

1- O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 

sem autorização do primeiro contratante. --------------------------- 

2- Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: -- 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao 

segundo contratante no presente procedimento; ----------------------- 

b) O primeiro contratante apreciar, designadamente, se o cessionário 

não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55º, do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.  ------------------------- 

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------- 

Desistência da execução dos circuitos ------------------------------ 

1- Depois de adjudicada a execução dos circuitos especiais, o segundo 

contratante só poderá desistir de realizar um ou mais circuitos com 

base em motivos de força maior, comunicados ao primeiro contratante 

com trinta dias de antecedência da data prevista para o seu termo. - 

2- Para efeitos do número anterior não se consideram motivos de força 

maior quaisquer alterações dos componentes que integram os custos dos 

transportes. ------------------------------------------------------- 

3- A alteração do horário previsto para a realização do circuito 

especial não dá direito ao segundo contratante à desistência ou à 

reclamação de qualquer indemnização. ------------------------------- 

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 
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No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa 

imputável ao segundo contratante, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: ------------------------------------------------------- 

a) O segundo contratante não receberá qualquer pagamentos pelos 

períodos em que não tenha assegurado a realização dos circuitos. --- 

b) Sempre que o transporte não se realize por causa imputável ao 

segundo contratante, este fica obrigado a indemnizar o primeiro 

contratante em 75% do preço do serviço correspondente ao período em 

que o circuito não tenha sido executado; --------------------------- 

c) Nos casos em que por motivos imputáveis ao segundo contratante, 

o período de interrupção de todo ou parte do serviço seja superior a 

5 dias escolares consecutivos ou de 15 intercalados há lugar à rescisão 

do contrato, sendo ainda a indemnização a que se refere o número 

anterior agravada para o montante equivalente ao preço mensal do 

circuito, correspondendo o mês letivo a 22 dias; ------------------- 

d) As indemnizações devidas nos termos do presente artigo poderão 

ser deduzidas das somas devidas pelo primeiro ao segundo contratante. 

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ---------------------------------- 

1- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no contrato. ------------------------------------------------------- 

2- A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. ------------------- 

3- Quando por motivos de força maior e totalmente imprevisíveis para 

o primeiro contratante, qualquer dos circuitos colocados a concurso, 

parcial ou totalmente se venha a mostrar desnecessário em virtude da 

ausência temporária, considerando-se como tal um período superior a 

cinco dias, ou permanente dos alunos a transportar, o circuito ou 

parte dele poderá ser suspenso. ------------------------------------ 

Cláusula 13ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento de obrigações ------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88º, do Código dos 

Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do 

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

Cláusula 14ª ------------------------------------------------------- 

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, 

Drª Zuleika Alves, mediante deliberação camarária de … de setembro de 

2019 com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato. 

Cláusula 15ª ------------------------------------------------------- 

Revisão de preços -------------------------------------------------- 

A contratualização dos serviços objeto do presente contrato não está 

sujeita às regras da revisão de preços. ---------------------------

Cláusula 16ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do contrato ----------------------------------------------- 

1- O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

presente contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte 

o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2- Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se 

incumprimento definitivo quando houver atraso na prestação dos 

serviços ou falta de reposição de bom funcionamento pelo período 

superior a 10 dias úteis. ------------------------------------------ 
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3- No caso de no início do ano letivo se verificar que a realização 

de determinado circuito especial não se justifica, o primeiro 

contratante poderá rescindir o contrato celebrado relativo a esse 

circuito. ---------------------------------------------------------- 

4- Também poderá haver lugar à rescisão daquele contrato se no decorrer 

do ano letivo deixar de se justificar a realização do circuito ou o 

número de alunos se tenha alterado de modo que o seu transporte possa 

ser efetuado em veículos com caraterísticas diversas do utilizado. - 

5- Neste caso, sempre que o segundo contratante assegure a execução 

do circuito em veículos que preencham as novas exigências, terá 

preferência na celebração do novo contrato. ------------------------- 

6- Sempre que o contrato for rescindido nos termos dos n.os 3 e 4, o 

segundo contratante terá direito a uma indemnização igual ao montante 

correspondente ao preço mensal do circuito, correspondendo o mês 

letivo a 22 dias. -------------------------------------------------- 

7- O contrato poderá ainda ser rescindido em caso de comprovada má 

execução da condução, falta de idoneidade moral ou falta de civismo 

do condutor, quando a sua substituição, quando solicitada, não seja 

promovida. --------------------------------------------------------- 

8- No caso do número anterior, o primeiro contratante não está obrigado 

ao pagamento de qualquer indemnização. ------------------------------ 

Cláusula 17ª ------------------------------------------------------- 

Alteração dos circuitos -------------------------------------------- 

1- As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2- As situações previstas no ponto n.º 3, da cláusula 10º e cláusula 

16ª não configuram para o segundo contratante o direito de rescisão 

de contrato. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 18ª ------------------------------------------------------- 

Outros encargos ---------------------------------------------------- 

Todas as despesas derivadas da celebração do presente contrato são da 

responsabilidade do segundo contratante. --------------------------- 

Cláusula 19ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 20ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Fazem parte integrante do presente contrato o programa de concurso, 

caderno de encargos e a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

2- Em caso de dúvidas prevalece o disposto no artigo 96º, do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

Cláusula 21ª ------------------------------------------------------- 

Caraterísticas dos veículos ---------------------------------------- 

1 – Os veículos afetos à prestação de serviços objeto do presente 

contrato deverão cumprir todos os parâmetros técnicos e de segurança 

exigíveis pelos normativos nacionais em vigor e especialmente os 

relativos ao transporte coletivo de crianças, - Lei n.º 13/2006 de 17 

de abril e Portaria n.º 1350/2006 de 27 de novembro. ---------------- 

2 – A identificação dos veículos utilizados na execução dos circuitos 

especiais é obrigatória, nos termos do n.º 4, do artigo 5º, da Lei n.º 

13/2006, de 17 de abril, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 17-
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A/2006, de 26 de maio, e conforme o constante do anexo III à Portaria 

n.º 1350/2006, de 27 de novembro. ---------------------------------- 

Cláusula 22ª ------------------------------------------------------- 

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 

e tratamento dos seus dados pessoais nos ficheiros e documentos 

utilizados neste Município. ----------------------------------------- 

Cláusula 23ª ------------------------------------------------------- 

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 Concurso Público Urgente, relativo ao presente 

contrato foi autorizado por deliberação camarária de  … de setembro 

de 2019; ----------------------------------------------------------- 

3- A prestação dos serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de … de …….. de 2019; -------------------- 

4- A minuta relativa ao presente contrato foi aprovada por deliberação 

camarária de … de ….. de 2019. ------------------------------------- 

5- O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do primeiro contratante, sob as rubricas orçamentais com 

a classificação económica: 020210; Cabimento n.º ……./2019 de … de …. 

de 2019; Compromisso n.º …../2019 de …/…/2019; ---------------------- 

6- Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos contratantes. ------------------------------------------ 

7 - Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………… --------- 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º ……/19. --------------------------------- 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/08/30. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião do Executivo Municipal para efeitos de 

ratificação. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 30.08.2019. ------------ 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. 9ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº30/DGF/2019. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
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Considerando, o artº 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido 

das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo 

inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente 

compensado no exercício seguinte.  ---------------------------------- 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; --------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2019: ------ 

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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b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------- 

 

 

 

Chaves, 28 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapa da 9ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 ------ 

Valor Validação

30 551 600,21 €  

16 098 681,19 €  

2 681 694,12 €    

30 551 600,21 €  

16 098 681,19 €  

14 452 919,02 €  

2 681 694,12 €    

11 771 224,90 €  

30 551 600,21 €  

1 527 580,01 €    

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

REGRAS ORÇAMENTAIS

(2) Despesa corrente paga

Despesa corrente paga

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(1) Valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Apuramento do saldo corrente

Situação de 

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

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

Total das receitas correntes totais (6)

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

MAPA I

LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro

Estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais

Artigo 40º

Receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

DATA: 27-08-2019
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019/08/28. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PAGAMENTO DAS COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS PREVISTAS NO REGULAMENTO 

DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO 

PECUÁRIA - LISTAGEM 4/2019. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 80/DSC/2019 ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------  

Com a presente informação pretende-se desencadear os procedimentos 

tendentes ao pagamento das comparticipações previstas no Regulamento 

de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Produção 

Pecuária (RCAFPP), em vigor no Município de Chaves, relativos às 

candidaturas analisadas.-------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 
2.1. Ao abrigo do “Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 

Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária”, no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2018, encontra-se a 

decorrer a fase de candidatura às comparticipações financeiras a fundo 

perdido, a conceder pelo Município, aos titulares de explorações 

agropecuárias existentes no concelho de Chaves. --------------------- 

2.2. Para efeitos de candidatura, nos termos do artigo 4.º do 

mencionado regulamento, o criador de gado bovino, ovino ou caprino 

deve reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos: -------------- 

(i) Ser titular de exploração agropecuária no concelho de Chaves;  

(ii) Ser proprietário dos efetivos bovinos, ovinos e/ou caprinos; - 

(iii) Ter cumprido anualmente, nos seus efetivos animais, todas as 

obrigações legais, em termos sanitários, através dos serviços de uma 

Organização de Produtores Pecuária (OPP) a operar no concelho de 

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

(iv) Possuir documento comprovativo do registo do animal e comprovar, 

sempre que a Câmara o imponha, que respeita as normas obrigatórias de 

saúde pública, sanidade animal, higiene pública veterinária, bem-estar 

animal e respeito pelo ambiente, nomeadamente e, entre outros, através 

do PISA - Programa Informático de Sanidade Animal, complementados com 

o SNIRA e o Idigital; ----------------------------------------------- 

(v) Ter a sua situação tributária e contributiva regularizada 

perante, respetivamente, a administração fiscal e a segurança social;- 

(vi) Ter a sua situação regularizada perante o Município de Chaves. 

2.3. As respetivas candidaturas são apresentadas nos serviços de 

atendimento do Município de Chaves, mediante o preenchimento de 

formulário próprio, acompanhado dos documentos previstos no artigo 

5.ºi do RCAFPP. ---------------------------------------------------- 

2.4. Apresentadas as candidaturas, os serviços verificam a 

regularidade da instrução, de acordo com o disposto no artigo 4.º do 

RCAFPP, sendo a análise efetuada nos termos previstos no artigo 6.º 

do mencionado regulamento. ------------------------------------------ 
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2.5. Concluído o processo de análise das candidaturas, os serviços 
elaboram a respetiva informação, consubstanciando a proposta de 

decisão, a ser tomada pelo Senhor Presidente da Câmara, para aprovação 

das respetivas comparticipações financeiras, e posterior apresentação 

das listagens, na seguinte reunião do executivo municipal, conforme 

previsto no artigo 7.º do RCAFPP. ----------------------------------- 

2.6. As comparticipações financeiras a atribuir pelo Município de 
Chaves resultantes da aplicação das disposições do referido 

regulamento são financiadas através de verbas inscritas anualmente no 

orçamento municipal (cf. artigo 3.º do RCAFPP). --------------------- 

2.7. Assim, nos termos do artigo 8.º do RCAFPP, o montante anual do 
apoio a atribuir pelo Município aos produtores de bovinos, ovinos e 

caprinos, por animal, será calculado da seguinte forma: ------------- 

BOVINOS 

ADULTOS 
Primeiros 30 animais 10,00€ 

Restantes animais 8,00€ 

JOVENS (Vitelos) 
Primeiros 30 animais 7,00€ 

Restantes animais 5,00€ 

 

 

3. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

propõe-se a aprovação da presente informação e a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------ 

3.1. Encaminhamento da presente proposta para a Divisão de Gestão 
Financeira (DGF), para que a mesma proceda: ------------------------ 

3.1.1.1.  À verificação da situação, perante o Município de Chaves, 

dos candidatos que constam da listagem em anexo; -------------------- 

3.1.1.2. À atribuição do cabimento da despesa, inscrita na rubrica 

04.08.02.05 do Orçamento Municipal, aprovado para 2019, em cumprimento 

com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA); ------- 

3.2. Validada a situação dos candidatos pela DGF, e atribuído o 

necessário cabimento, que a presente proposta seja encaminhada para o 

Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo, na ausência do Presidente, 

para aprovação das respetivas comparticipações financeiras, nos termos 

da listagem em anexo; ----------------------------------------------- 

3.3. Sequencialmente, deverá o assunto ser agendado para uma próxima 
reunião ordinária do executivo municipal, para apresentação da 

listagem aprovada; -------------------------------------------------- 

3.4. Por último, caso haja despacho favorável, recomenda-se o envio 
da presente proposta à Divisão de Gestão Financeira, para que a mesma 

promova os procedimentos tendentes à operacionalização da decisão. -- 

Na ausência do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, 

submete-se a presente informação/proposta diretamente à consideração 

do Senhor Vice-Presidente, ------------------------------------------ 

Chaves, 13 de agosto de 2019 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

Listagem de Produtores Pecuários Beneficiários dos Apoios n.º 4/2019  

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.08.23. -----------------------------------------------------

Aprovo as comparticipações nos termos e com os fundamentos exarados 

na proposta. ------------------------------------------------------- 

PEQUENOS RUMINANTES 

(Ovinos e Caprinos) 

Primeiros 100 animais 2,00€ 

Restantes animais 1,50€ 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

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 dezoito horas e quinze minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Regulamento de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento 

da Produção Pecuária ----------------------------------------------- 

Artigo 5.º - Instrução de candidaturas ----------------------------- 

As candidaturas ao apoio a conceder nos termos do presente Regulamento 

são apresentadas nos serviços de atendimento do Município de Chaves, 

mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado dos 

seguintes documentos: ----------------------------------------------- 
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Declaração de efetivo relativo ao ano imediatamente anterior, através 

de lista SNIRA - Serviço Nacional de Identificação e Registo Animal 

para os bovinos e Idigital para os pequenos ruminantes; ------------- 

Comprovativo da existência dos animais adultos por um período de um 

ano, ou em casos de força maior, comprovativo da sua substituição em 

condições iguais e comprovativo do nascimento ou aquisição dos animais 

jovens, nomeadamente e entre outros que se venham a verificar 

pertinentes através do SNIRA, emitida por entidade competente para a 

comprovação; ------------------------------------------------------- 

Declaração da OPP a atestar que a sanidade foi realizada durante o ano 

a que diz respeito o apoio financeiro; ------------------------------ 

Declaração de não dívida à administração fiscal e segurança social.  


